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Abstrakt 

Konstrukce vnitřních městských okruhů je efektivním řešením pro odlehčení 

přetíţených historických center měst. Nicméně i aglomerace v okolí historických 

městských částí trpí nárůstem osobní a především těţké tranzitní nákladní dopravy. 

Řešením takové situace se stávají velké městské okruhy, jejichţ projektový návrh často 

zahrnuje realizaci podzemních konstrukcí v urbanistickém prostředí.  

Příkladem je realizace Velkého městského okruhu v Brně, jehoţ součástí jsou 

tunely Královo Pole. Tunely podcházejí městské části se značnou hustotou povrchové 

zástavby a dopravních komunikací. Z tohoto důvodu jsou důvěryhodné a přesné 

předpovědi chování geologického prostředí na raţbu podzemního díla zcela zásadní pro 

vyhodnocení rizik a moţných škod na blízkých objektech. Cílem předkládané dizertační 

práce je poskytnutí takových předpovědí vyuţitím numerických analýz tunelu.  

V průběhu doplňkového průzkumu pro raţbu 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 umoţnily detailně popsat mechanické chování brněnských jílů, v jejichţ prostředí 

byly tunely převáţně raţeny. Obdrţené výsledky poslouţily ke kalibraci materiálových 

parametrů dvou vybraných konstitučních modelů. Prvním je hypoplastický model pro jíly 

s konceptem intergranulárních přetvoření, zástupce pokročilých konstitučních modelů. 

Druhým je standardní verze Mohr – Coulombova modelu. 

Předpovědi 3D numerického modelu průzkumné štoly byly porovnány s daty 

geotechnického monitoringu, na jejichţ základě došlo k vyhodnocení schopností 

jednotlivých konstitučních modelů a jejich vlivu na predikce modelu. Z důvodu 

odstranění vlivu velikosti laboratorního vzorku na chování zeminového masivu jako celku 

se přistoupilo k optimalizaci vybraných materiálových parametrů. Jelikoţ se jedná o 

proces náročný na čas a s ním související počítačové vybavení, byl připraven 2D plane 

strain model průzkumné štoly. 3D efekty raţby byly zohledněny vyuţitím metody 

redukce napětí. Předpovědi 3D analýz s optimalizovanými parametry a vhodnost pouţití 

konstitučních modelů v daném prostředí byla opět vyhodnocena pomocí dat monitoringu. 

Optimalizované a originální parametry, kalibrované na výsledky laboratorních 
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experimentů, byly pouţity při simulaci raţby tunelu Královo Pole. 3D analýzy byly 

realizovány výhradně s hypoplastickým modelem a jeho předpovědi představovaly class 

A predikce deformací způsobené raţbou tunelu, neboť analýzy byly dokončeny před 

realizací tunelu. Po dokončení raţeb tunelu byly predikce deformací a jejich prostorový 

vývoj vyhodnocen daty monitoringu. 

Metoda redukce napětí, pouţitá pro zohlednění 3D efektů raţby ve 2D analýze, 

došla zhodnocení porovnáním s adekvátními 3D simulacemi. Vyuţity byly tři realizované 

podzemní konstrukce ve velmi podobném geologickém prostředí. Metoda byla pouţita ve 

své základní verzi, kdy jediný parametr zodpovídá za 3D efekty. Byla studována řada 

faktorů mající vliv na tento parametr jako je konstituční model, změna geologického 

prostředí, vliv geometrie podzemní konstrukce a počátečních podmínek. 
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 Kapitola    1   

Úvod 

 Předpovědi sedání způsobené raţbou tunelů v jemnozrnných zeminách jsou v 

rámci České republiky i v mezinárodním měřítku aktuálním tématem geotechnických 

studií. Návrh bezpečné realizace tunelů v prostředí městské zástavby vyţaduje přesné 

předpovědi odezvy zeminového masivu na raţbu podzemní konstrukce, zvláště v případě 

přítomnosti povrché zástavby nad podzemním dílem, která má být ochráněna před vlivem 

vyvolaných deformací. Kontrola deformací plynoucích z raţby tunelů byla vţdy 

předmětem výzkumu a řady studií zaměřených na elementární prediktivní nástroje. V 

posledních dvou dekádách roste zájem především o numerické metody, jako jsou metoda 

konečných prvků a diferencí. S nárůstem výpočetní kapacity se sloţité numerické metody 

pozvolna prosazují jako součást geotechnických návrhů, coţ umoţňuje realističtější 

simulace raţby tunelového díla. Můţe tak být zohledněno skutečné nelineární chování 

zeminového masivu a problémy se sloţitou geometrií, jako jsou nekruhové příčné profily 

tunelů v prostředí pestrých geologických podmínek. Navíc zavedení skutečné sekvence a 

rychlosti raţby podzemního díla dovoluje řešiteli přijít s relativně spolehlivými 

predikcemi vnitřních sil v ostění a deformací vzniklých na povrchu terénu a v blízkém 

okolí tunelu. Spolehlivost kaţdých předpovědí musí být dostatečně ověřena korelací s 

naměřenými daty a zkušenostmi. Jakékoliv predikce obdrţené vyuţitím numerických 

analýz jsou totiţ výrazně ovlivněny širokou řadou faktorů, jejichţ neadekvátní 

implementace v numerickém modelu způsobuje nepřesnosti předpovědí, jsou-li 

porovnány s daty monitoringu realizovaných podzemních konstrukcí.  
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 1.1  Záměry a metody práce 

 Cílem předkládané dizertační práce je vysoká úroveň zohlednění aspektů 

ovlivňujících predikce numerického modelu. V práci bude demonstrováno, do jaké míry 

lze obdrţet důvěryhodné predikce chování jílového masivu na výstavbu tunelu ještě před 

zahájením vlastní raţby podzemního díla, v odborné literatuře označované jako „class A“ 

predikce (Lambe 1973). 

 Realizace tunelů Královo Pole v Brně v prostředí neogenních jílů byla vybrána za 

účelem zhodnocení prediktivních schopností hypoplastického modelu pro jíly (Mašín 

2005), který je doplněn o koncept intergranulárních přetvoření (Niemunis a Herle 1997). 

Tento konstituční model je charakteristickým zástupcem pokročilých nelineárních 

zeminových modelů. Pro porovnání výsledků byly výpočty provedeny také s vyuţitím 

elastoplastického Mohr – Coulombova modelu.  

Numerické modely průzkumné štoly a tunelu zohlednily geologické prostředí 

nacházející se v simulovaném úseku realizovaných podzemních konstrukcí. Uvaţovaly 

reálný postup raţby aplikovaný na staveništi a časovou závislost tuhosti stříkaného 

betonu primárního ostění. Počáteční stav napjatosti vychází z geostetického napětí v dané 

lokalitě a součinitele zemního tlaku v klidu K0, jenţ byl stanoven na základě vlastních 

výsledků laboratorních experimentů.  

 Výsledky analýzy sensitivity numerického modelu na materiálové parametry 

konstitučních modelů vedly k rozhodnutí podrobně studovat mechanické chování 

výhradně brněnského neogenního jílu, a ne vrstev na něj nasedajících. Výsledky 

laboratorních experimentů poslouţily ke kalibraci vybraných konstitučních modelů.  

 Obdrţená data z monitoringu raţby průzkumné štoly byla vyuţita k optimalizaci 

vybraných parametrů numerického modelu štoly z důvodu odstranění efektu vlivu 

velikosti laboratorního vzorku na materiálové parametry charakteristické pro celý 

zeminový masiv. Z důvodu časové náročnosti procesu optimalizace byl zhotoven 2D 

model průzkumné štoly. Zohlednění 3D efektů raţby v plane strain analýze bylo 

provedeno pomocí metody redukce napětí (stress relief method, load reduction method). 

 Optimalizované i originální materiálové parametry byly pouţity v plně 3D analýze 

tunelu Královo Pole pro získání „class A“ predikcí. V době dokončení těchto analýz nebyl 

tunel ve zvoleném úseku ještě realizován. Po průchodu čelby tímto úsekem staničení a 
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ustálení deformací byly predikce deformací jílového masivu vyhodnoceny formou 

porovnání s daty geotechnického monitoringu.   

 Metoda redukce napětí téţ doznala detailního zhodnocení, a to formou porovnání 

2D a odpovídajících plně 3D simulací třech realizovaných podzemních konstrukcí 

v prostředí překonsolidovaných jílů. Cílem se stalo stanovení míry vlivu různých faktorů 

na parametr λd, jenţ v pouţité metodě vyjadřuje míru redukce napětí v geometrii tunelu. 

Mezi významné závěry náleţí určení vlivu konstitučního modelu, součinitele K0, 

geometrie podzemní konstrukce a vlastností geologického prostředí na schopnosti 2D 

metody spolehlivě zohlednit 3D efekty raţby.   

Důleţitým závěrem práce je zhodnocení vhodnosti pokročilého hypoplastického 

modelu pro fázi předběţného geotechnického průzkumu, kdy jsou předpovědi chování 

jílového masivu na raţbu tunelové konstrukce zaloţeny výhradně na laboratorním 

výzkumu či rešeršních datech. Doposud byly predikce ve všech případech porovnávány s 

geotechnickým měřením pocházejícím z jiţ existujících staveb. 

Předkládaná dizertační práce by měla přispět k efektivní aplikaci numerické 

analýzy tunelové konstrukce. 

 1.2  Uspořádání dizertační práce 

Krátký úvod do modelování tunelových konstrukcí v prostředí překonsolidovaných 

jílů je předmětem Kapitoly 2. Ta shrnuje problémy spojené s výstavbou numerického 

modelu a významné faktory ovlivňující výsledné predikce chování zeminového masivu 

na raţbu tunelu. Kapitola 3 se zabývá realizací tunelů Královo Pole, geologickými 

podmínkami na území stavby a realizovaným inţenýrskogeologickým průzkumem. 

Kapitoly 4 aţ 9 shrnují vlastní výsledky projektu. Kapitola 4 prezentuje sadu 

laboratorních experimentů určených pro stanovení mechanického chování neogenních 

jílů. Popisuje přípravu zkušebních vzorků a pouţité laboratorní přístroje. Hodnotí 

obdrţené výsledky a porovnává se závěry prací provedených na stejném materiálu. 

Kapitola 5 se věnuje zvoleným konstitučním modelům a kalibraci jejich 

materiálových parametrů na výsledky laboratorních zkoušek. Výsledky kapitol 4 a 5 je 

moţné nalézt například v práci Svoboda a Mašín (2008, 2009). 

Numerické simulace průzkumné štoly tunelu Královo Pole jsou obsahem Kapitoly 

6. Ta se v úvodu věnuje stanovení počátečních podmínek pro numerické simulace a 
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následně samotné výstavbě modelu. Předpovědi jsou porovnány s daty monitoringu a je 

vyhodnocen vliv konstitučního modelu a parametrů tuhosti. Výsledky 2D a 3D analýz 

průzkumné štoly jsou ve studii Svoboda a Mašín (2009). 

Náplní Kapitoly 7 je inverzní analýza, která zahrnuje tři základní studie, analýzu 

sensitivity, optimalizaci parametru λd metody redukce napětí a optimalizaci vybraných 

materiálových parametrů konstitučních modelů.  

Kapitola 8 prezentuje analýzy tunelu Královo Pole s optimalizovanými a 

originálními parametry, kalibrovanými na výsledky laboratorních zkoušek. Výsledky 

představující „class A“ predikce jsou následně zhodnoceny vyuţitím geotechnických 

měření monitoringu. Výsledky numerických analýz tunelu jsou prezentovány ve 

Svoboda, Mašín a Boháč (2009, 2010). 

Zhodnocením moţností metody redukce napětí spolehlivě simulovat 3D efekty raţby 

v plane strain analýze se zabývá Kapitola 9. Ta je předmětem studií Svoboda a Mašín 

(2010, 2011).  
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 Kapitola    2   

Současný stav znalostí 

 Prezentovaná dizertační práce se zabývá numerickým modelováním tunelu 

Královo Pole v Brně, jenţ byl raţen v prostředí překonsolidovaných neogenních jílů. 

Z tohoto důvodu bylo provedeno zhodnocení faktorů ovlivňujících přepovědi 

spolupůsobení zeminového masivu a tunelové konstrukce především na základě studií 

zabývajích se realizací tunelů v obdobném prostředí. Nejvíce dostupných prací na dané 

téma pochází z prostředí „Londýnského jílu“, který je svým mechanickým chováním 

velmi podobný jílu brněnskému. Proto je dále uvedený přehled prací tématicky zaměřen 

na Londýnský jíl s cílem ozřejmit prediktivní schopnosti numerických analýz v tomto 

prostředí. Nicméně rešerše je doplněna i o studie zabývající se simulací výstavby tunelů v 

dalších typech zemin a zvětralých hornin.  

V následujícím textu jsou shrnuty nejdůleţitější faktory, které ovlivňují přesnost 

předpovědí chování tunelů v jílech. 

 2.1  Nelinearita při velmi malých přetvořeních a vysoká 

počáteční tuhost 

 Vývoj laboratorních metod pro zkoumání mechanického chování zemin, který 

proběhl v osmdesátých a devadesátých letech minulého století (např. Jardine et al., 1984), 

umoţnil důkladnější studium chování zemin v oboru malých (0,001 % - 0,1 %) a velmi 

malých (méně neţ 0,001 %) přetvoření. Prokázalo se, ţe zemina se chová elasticky pouze 

v oboru velmi malých přetvoření a v oboru malých přetvoření se tuhost výrazně 

nelineárně sniţuje. Typickou závislost tuhosti na přetvoření ukazuje obr. 2.1. Elastický 
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smykový modul v oboru velmi malých přetvoření můţe být měřen pomocí propagace 

smykových vln, např. tzv. “bender elementy” (Viggiani a Atkinson 1995, Jovičić 1997) 

případně metodou rezonance (Richart a kol. 1970). Pro měření tuhosti v oboru malých 

přetvoření je pak nutno vyuţívat lokální ponorné snímače deformace (např. LVDT 

snímače) připevněné přímo na vzorek zeminy, nebo alternativní metodou je tzv. „particle 

image velocimetry“ (White a kol. 2003). 

Obr. 2.1: Typická závislost smykové tuhosti na přetvoření (Viggiani a Atkinson, 1995) 

 Přestoţe je výrazná nelinearita chování zemin dnes povaţována za jasně 

prokázanou (Burland 1990, Cotecchia a Chandler 2000), není většinou uvaţována ve 

standardně prováděných geotechnických simulacích. Je to z toho důvodu, ţe běţně 

vyuţívané konstituční modely pro zeminy (jako Mohr-Coulombův model či model Cam 

jílu) předpovídají v oboru malých přetvoření lineární závislost napětí na přetvoření (tedy 

konstantní elastický modul) a pokročilejší konstituční modely stále nejsou v geotechnické 

praxi dostatečně vyuţívány. Srovnání předpovědí tunelových problémů pomocí lineárních 

a nelineárních modelů v oboru velmi malých přetvořeních přináší několik článků 

dostupných v literatuře. 

 Addenbrooke a kol. (1997) provedli 2D MKP analýzy tunelu v londýnském jílu s 

K0=1.5 s vyuţitím lineárně a nelineárně elastického, ideálně plastického modelu. 

Nelineárně elastický model predikoval závislost tuhosti na přetvoření v oboru malých a 

velmi malých přetvoření. Nelineární model, kalibrovaný tak, aby vystihl pokles tuhosti 

změřené snímači LVDT, poskytl kvalitnější výsledky ve srovnání s modelem lineárním. 

Lineární model výrazně nadhodnocoval šířku poklesové kotliny a podhodnocoval velikost 

deformací. Nicméně, poklesová kotlina predikovaná nelineárním modelem byla i nadále 
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širší a mělčí neţ kotlina změřená geotechnickým monitoringem (obr. 2.2a). Závěrem byli 

autoři nuceni připustit, ţe k získání lepších předpovědí v podmínkách K0 > 1 je třeba 

uvaţovat nereálně vysokou tuhost zeminy. K podobným závěrům dospěl i Gunn (2003). 

           (a)                                                                                       (b) 

Obr. 2.2: Poklesová kotlina nad tunelem Jubilee Line Extension predikovaná lineárním a nelinerním (J4, 

L4) modelem (a) (z Addenbrooke a kol. 1997). Predikovaná a naměřená vertikální sednutí terénu 

pocházející od ražby zkušebního tunelu Heathrow Express (b) (z Mašín 2008, 2009). 

Mašín (2009) porovnával 3D předpovědi zkušebního tunelu pro Heathrow Express 

v Londýně pomocí dvou konstitučních modelů – Modifikovaného Cam clay modelu, 

který v oboru malých přetvoření předpovídá tuhost závislou pouze na úrovni napětí a ne 

na přetvoření, a pokročilejšího hypoplastického modelu, který správně předpovídá 

nelineární chování zeminy. Cam clay model dával vzhledem k vysokému K0 ( K0 ≥ 1,5 v 

úrovni zaloţení tunelu) Londýnského jílu nerealistické předpovědi s vertikálními 

deformacemi povrchu většími v určité vzdálenosti od osy tunelu, neţ přímo nad tunelem. 

Nad osou tunelu Cam clay model predikoval dokonce kladné deformace, čili výzdvih 

povrchu terénu nad původní úroveň. Hypoplastický model předpovídal správně velikost 

deformací a poklesová kotlina měla realistický tvar, přestoţe byla stále širší neţ kotlina 

měřená (obr. 2.2b). 

 Zhodnocením prediktivních schopností dvou pokročilých nelineárních 

konstitučních modelů na základě porovnání předpovědí s daty monitoringu zkušebního 

tunelu Heathrow express se zabýval Mašín (2008). Oba modely se vyznačují schopností 

postihnout vysokou tuhost v rozsahu velmi malých přetvoření. Srovnání predikcí 

kinematického modelu (3 – surface kinematic hardening model) a hypoplastického 

modelu pro jíly s konceptem intergranulárních přetvoření přineslo shledání, ţe 3 – SKH 
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model není schopen vystihnout naměřenou poklesovou kotlinu v prostředí Londýnského 

jílu s vysokými K0 podmínkami. Predikovaná poklesová kotlina je příliš široká a mělká, 

s výzdvihem povrchu terénu nad osou tunelu (obr. 2.2b). Tento jev je způsoben především 

nereálně velkým rozsahem elastické tuhosti na křivce degradace smykové tuhosti. 

Predikce hypoplastického modelu jsou totoţné s publikací Mašín (2009). 

 Nelineární model pouţili i mnozí další autoři (Dasari a kol. 1996; Franzius a kol. 

2005; Grammatikopoulou a kol. 2002; Yazdchi a kol. 2006). Grammatikopoulou a kol. 

(2002) modelovali Londýnský jíl v případě plane strain analýz tunelů Jubilee Line 

Extension vyuţitím třech materiálových modelů. Jednoduchým Mohr – Coulombovým 

modelem kombinovaným s nelineárně elastickým „small strain“ modelem a pokročilými 

nelineárními 3 – SKH a 2 – SKH modely. Nepatrně lepší výsledky byly obdrţeny s 

kinematickými modely, nicméně autoři shledali, ţe  pokročilé kinematické modely ve 2D 

analýze nedokázaly překonat obvyklé nedostatky predikcí deformací terénu v prostředí 

tuhých překonsolidovaných jílů. Francius a kol. (2005) pouţili identický nelineárně 

elastický „small strain“ MC model se zavedeným různým stupněm anizotropie. Ve všech 

výše uvedených případech K0 nabývalo standardně uvaţované hodnoty 1.5, pro korelaci s 

daty monitoringu. Predikovaná poklesová kotlina měla vţdy realistický tvar, ale i nadále 

zůstávala mělčí a širší, neţ kotlina měřená geotechnickým monitoringem.  

 Möller a Vermeer (2008) v numerické studii raţby tunelu Steinhaldenfeld v 

prostředí zvětralého „Keuperského“ slínu, jenţ má charakter a chování zeminy, pouţili 

dva nelineární modely, hardening  soil (HS) model a HS – small strain model. Simulace 

realizované v podmínkách K0 = 0,9 ukázaly, ţe zavedení nelineárního modelu je zcela 

zásadní pro obdrţení uspokojivých predikcí deformací, jak stěn a ostění tunelu, tak 

povrchu terénu. Lineárně elastický Mohr – Coulombův model, jehoţ predikce pro tento 

realizovaný tunel jsou součástí práce Möller (2006), poskytoval nereálné předpovědi při 

vyhodnocení daty monitoringu. Z tohoto důvodu byly do MC modelu zavedeny 

parametry tuhosti odpovídající silně překonsolidované zemině a hodnoty Youngových 

modulů přizpůsobeny napětím působícím v konkrétních geologických vrstách. Za těchto 

podmínek MC model poskytoval uspokojivé predikce. Nejlepší shoda s naměřenými daty 

byla získána pomocí konstitučního modelu schopného postihnout vysokou počáteční 

tuhost a její nelineární pokles (HS – small strain model, v obr. 2.3 s označením HS (OCR 

= 2)). 
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Obr. 2.3: Předpovědi sednutí povrchu terénu nad osou tunelu Steinhaldenfeld 3D analýzou využitím 

nelineárních modelů (z Möller 2006). 

 Obdobné výsledky, z pohledu kvalitativních a kvantitativních nedostatků 

predikovaných poklesových kotlin, byly publikovány i s lineárními konstitučními modely. 

Avšak podrobnější studium odhalí, ţe predikce byly dosaţeny s parametry 

nereprezentujícími chování zeminy. Konkrétně se jedná o nereálně vysokou a na 

přetvoření nezávislou elastickou tuhost. Takové výsledky prezentují Tang a kol. (2000); 

Karakus a Fowell (2005), Karakus 2006 a Ng a kol. (2004). Aby se autoři uvedených 

studií ještě více přiblíţili datům monitoringu, zavádějí dále technologický proces raţby, 

jenţ neodpovídá postupu realizovanému in situ, případně přijímají Londýnskému jílu 

neadekvátně nízký součinitel zemního tlaku v klidu. 

 2.2  Anisotropie zeminy 

 Další aspekt chování zemin, jenţ má vliv na předpovídanou velikost deformací, je 

anisotropie. Jemnozrnné zeminy v přirozeném uloţení vykazují výraznou anisotropii 

tuhosti, přičemţ tuhost v horizontálním směru je vyšší neţ tuhost ve vertikálním směru. 

Např. Gasparre (2005) udává, ţe poměr horizontální a vertikální tuhosti londýnského jílu 

je přibliţně roven 2.  
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 Přímou studii vlivu anizotropie zeminy na predikce numerického modelu provedli 

Addenbrooke a kol. (1997) (obr. 2.4a), Gunn (1993) a Franzius a kol. (2005) (obr. 2.4b). 

Všichni autoři pouţili nelineární model při velmi malých přetvořeních s konstantním 

poměrem horizontální a vertikální tuhosti. Ve všech případech bylo shledáno, ţe zavedení 

anizotropie zlepší predikce modelu ve smyslu zúţení a prohloubení poklesové kotliny. 

Zároveň ukázali, ţe tento vliv není tak významný jako závislost tuhosti na přetvoření 

(obr. 2.2a).  

(a)                                                                                            (b) 

Obr. 2.4: Vliv anizotropie na výsledné predikce modelu. Označení modelu znakem A (a) odkazuje na 

zavedenou anizotropii, model AJ4ii uvažuje nereálný stupeň anizotropie (z Addenbrooke a kol. 1997). 

Normalizované poklesové kotliny (b) simulované izotropním modelem (M1), anizotropním (M2 set1) a 

anizotropním s nereálným stupněm anizotropie (M2 set2,M2 set2v) (z Francius a kol. 2005)   

 3D analýzy, které realizovali Francius a kol. (2005), nevykazovaly ustálený stav 

vertikálních deformací terénu v podélném profilu po dotěţení tunelu. Autoři shledali, ţe 

zlepšených předpovědí v podélném a příčném směru po stránce kvalitativní je moţné 

dosáhnout zavedením nereálného stupně anizotropie. Avšak ani za těchto předpokladů 

nebylo dosaţeno ustáleného stavu na konci 3D analýzy. Pouze kombinace vysokého 

stupně anizotropie s nízkou hodnotou K0 = 0,5 vedla k ustálenému stavu deformací 

v podélném profilu, nicméně zároveň k výraznému přehodnocení velikosti sednutí 

povrchu terénu. Vývojem a vyhodnocením horizontálních deformací vzhledem k hloubce 

se autoři nezabývají, ačkoli s anizotropií zeminy v prostředí překonsolidovaných jílů silně 

souvisí.  

 Mašín (2009) shledává, ţe anizotropie tuhosti v rozsahu velmi malých přetvoření 

by v případě pokročilého hypoplastického modelu vedla pravděpodobně ke zlepšení 

predikcí horizontálních deformací, které zůstávají mírně přehodnocené. 
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 2.3  K0 podmínky 

 Pevné jíly se vyznačují vysokým zdánlivým stupněm překonsolidace. Laboratorní 

studie ukazují, ţe silně překonsolidované jíly mohou mít vysokou hodnotu zemního tlaku 

v klidu K0, která podle různých pramenů můţe dosahovat aţ hodnot K0  = 3 (Hight a kol. 

2007). Autoři studie přicházejí s profilem pro Londýnský jíl, na kterém se hodnoty K0 

výrazně mění s hloubkou a dosahují relativně vysokých hodnot. Obzvláště při povrchu 

souvrství je K0 ≈ 3, ale i v úrovni zaloţení počvy tunelů (např. Jubilee Line Extension a 

Heathrow Express) je K0 ≥ 1,5. Výsledky měření v laboratorních podmínkách shrnuli 

Mayne a Kulhawy (1982), kteří dospěli k empirické závislosti K0 na úhlu vnitřního tření a 

na stupni překonsolidace. I přes tyto studie zůstává velikost K0 v zemním masivu obtíţně 

stanovitelnou hodnotou, ovlivňující výsledky výpočtu. Její nejistota spočívá v obtíţném 

měření K0 in situ a nejisté extrapolaci výsledků laboratorních experimentů na celý zemní 

masiv z důvodu dlouhodobých efektů, jako jsou creep a relaxace. 

 Studii vlivu součinitele zemního tlaku v klidu K0 na výsledky 3D analýz tunelu 

Jubilee Line Extension provedli  Francius a kol. (2005) s hodnotami K0  = 1,5 a K0  = 0,5 

(obr. 2.5). Numerický model s nízkou hodnotou K0, která je nereálná pro londýnský jíl 

(Hight a kol. 2007, Gasparre 2005), poskytl uspokojivější tvar poklesové kotliny, tedy 

hlubší a uţší. Nicméně absolutní hodnota vertikálního sednutí byla 4x přehodnocena. 

Poklesová kotlina predikovaná analýzou K0  = 1,5 byla příliš široká, vertikální deformace 

byly 4x podhodnoceny a nebylo dosaţeno rovnováţného stavu deformací. Analýza vlivu 

K0 na 2D plane strain simulace byla negativně ovlivněna zavedením kontroly „ztráty 

objemu zeminy“ (volume loss method ). Tato veličina se tak stala parametrem modelu 

definovaným skutečnou naměřenou hodnotu, aby se autoři přiblíţili reálným datům. 

Avšak i za těchto okolností byly nedostatky ve tvaru a hloubce poklesové kotliny nadále 

patrné.                 
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Obr. 2.5: Predikované poklesové kotliny 2D a 3D analýzami v různých podmínkách K0  vyhodnocené 

naměřenými daty nad tunelem pro Jubilee Line Extension. M1 – izotropní model, M2 set2v – vysoký stupeň 

anizotropie (z Francius a kol. 2005). 

K obdobným závěrům, ţe sniţující se hodnota K0 uzavírá poklesovou kotlinu a 

současně navyšuje vertikální sednutí, dospěla i Doleţalová (2002). 

 Mašín (2008, 2009) realizoval plně 3D analýzu raţby zkušebního tunelu Heathrow 

Express. V modelu uvaţoval závislost K0 na hloubce s hodnotami pohybujícími se v 

rozmezí 1,5 aţ 3. Obdrţené výsledky v porovnání s predikcemi dalších pouţitých 

materiálových modelů uspokojivě vystihují naměřená data, ačkoli poklesová kotlina 

zůstává mírně širší (obr. 2.2b). Důleţité je zdůraznit, ţe predikce odpovídají 

numerickému modelu, jenţ bere v úvahu reálný postup raţby (rychlost a délku záběru) a 

tuhost stříkaného betonu závislou na čase.  

 Analýzu vlivu hodnoty součinitele K0 na předpovědi nelineárního hardening soil 

modelu realizoval Möller (2006). Sada 3D simulací raţby kruhového tunelu v izotropním 

prostředí ukazuje, ţe s rostoucí hodnotou K0 dochází ke změlčování poklesové kotliny, 

které dále přechází v nereálný výzdvih terénu nad osou tunelu (obr. 2.6). 
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Obr. 2.6: Vliv K0 na předpovědi sednutí terénu. Podélný profil nad sou tunelu (z Möller 2006). 

Za účelem získání důvěryhodnějších předpovědí autoři i záměrně uvaţují nereálně 

nízkou hodnotu součinitele K0 (Karakus 2003, Karakus a Fowell 2005, Karakus 2006, 

Gunn 1993), coţ z části vyplývá z pouţití nevhodného konsitučního modelu. 

 Mezi další důleţité faktory, které významně ovlivňují předpovědi deformací 

plynoucích z raţby tunelové konstrukce a netýkají se jiţ vlastností zeminového či 

horninového masivu, patří zohlednění 3D efektů raţby a závislost tuhosti stříkaného 

betonu na čase. 

 2.4  3D simulace ražby  

 Jakákoliv raţba tunelu a s ní spjaté přerozdělení napětí v masivu a vznik 

deformací představuje trojrozměrný problém, tudíţ zavedení třetího rozměru do simulace 

by mělo poskytnout důvěhodné predikce. Nicméně 2D plane strain analýzy nadále 

zůstávají velmi oblíbeným nástrojem a i studie dostupné v literatuře nejsou jednotné v 

názoru na výhody 3D analýz. Argument náročnosti simulací na hardwarové vybavení v 

současné době pozbývá na významu a autoři poukazují na relativní jednoduchost 

provední 3D analýz s adekvátními výsledky deformací terénu a strukturních sil (Möller a 

Vermeer 2006, Möller 2006). Důvodem obliby plane strain analýz je především existence 

řady metod zohledňujících 3D efekty raţby ve 2D simulaci (Karakus 2007), které 

poskytují rychlý, i kdyţ přibliţný odhad deformací. Nicméně tyto metody vyţadují úvahu 

řady aproximací a zjednodušení a vnášejí tak nespolehlivost do konečných výsledků. 
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Jejich výhodou zůstává snadná optimalizace na data monitoringu, avšak tato vlastnost v 

sobě skrývá značná rizika při následné aplikaci (viz kapitola 9 Metoda redukce napětí). 

 Plně 3D analýza vyţaduje nejen vhodný konstituční model pro charakteristiku 

reálného mechanického chování zeminového masivu (viz výše), ale i detailní popis 

sekvence a rychlosti raţby. I to je jeden z důvodů upřednostnění plane strain analýz. Na 

výrazném vlivu sekvence raţby tunelu na 3D předpovědi deformací jak povrchu terénu, 

tak ostění tunelu se shoduje drtivá většina autorů (Kielbassa a Duddeck 1991, Dasari a 

kol. 1996, Tang 2000, Leca kol. 2000, Karakus 2006, Möller a Vermeer 2005, Möller 

2006, Graziani a kol. 2005, Farias a kol. 2004). Dalším faktorem úzce souvisejícím se 

sekvencí je rychlost raţby. Graziani a kol. (2005) dokládají, ţe s rostoucí rychlostí raţby 

klesají hodnoty deformací povrchu a zemina má tendenci chovat se elasticky. Současně 

podélný profil sednutí terénu nad osou tunelu nabývá strmější charakter a blíţí se k 

profilu elastickému (Vlachopoulos a kol. 2009).  

 Tang a kol. (2000) uvaţovali lineární „small strain“ model s nereálně vysokou 

elastickou tuhostí. Jelikoţ umělé zvyšování tuhosti v případě lineárně elastického modelu 

v prostředí s vysokými K0 podmínkami nevede k výraznému kvalitativnímu zlepšení 

predikcí, byli nuceni přistoupit k nerealistické simulaci postupu raţby. Uspokojivé 

predikce obdrţeli s pouze 10 metrů dlouhým nezajištěným záběrem, coţ odpovídá 

dvojnásobku skutečné maximální délky aplikované během výstavby. S obdobným 

problémem se potýkal Karakus (2006) při 3D analýze zkušebního tunelu Heathrow 

Express vyuţitím Modifikovaného modelu Cam jílu. Při implementaci skutečného 

postupu raţby tunelu byly výsledné predikce sednutí terénu výrazně podhodnoceny. 

Pokus o vystiţení naměřených dat vedl k navýšení hodnoty délky nevystrojeného záběru 

na 30 metrů, která odpovídá celkové délce zkušebního tunelu. Problémy plynou 

především z nevhodné volby konsitučních modelů, které popisují chování 

překonsolidovaných jílů jako lineární a nevystihují počáteční vysokou tuhost a její 

nelineární pokles. 

 Francius a kol. (2005) v rámci studie porovnávali 2D a 3D simulace tunelu v 

Londýnském jílu pomocí nelineárně elastického modelu. Výsledky 2D simulací byly 

ovlivněny pouţitím metody „volume loss“, jeţ znemoţňuje adekvátní srovnání predikcí. 

2D a 3D analýzy poskytovaly sice téměř identické normalizované poklesové kotliny, 

nicméně v absolutních hodnotách sednutí povrchu terénu 3D simulace nebyly schopny 
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predikovat naměřenou velikost sednutí ani s nereálně nízkou hodnotou K0 = 0,5. Dobrá 

shoda byla dosaţena pouze v případě úvahy nereálně vysokého stupně anizotropie jílu, 

2D metody a K0 = 0,5. Tento výsledek není překvapivý, kdyţ „volume loss“ je 

parametrem kontrolujícím výpočet a nízké K0 vede k uţší a hlubší poklesové kotlině (obr. 

2.5).  

Dasari a kol. (1996) porovnali 2D a 3D simulace NRTM tunelu geometrie 

„blízké“ tunelu Heathrow a vyhodnotili pomocí dat monitoringu. Pouţili nelineární 

„small strain“ konstituční model pro zeminy. V obou simulacích bylo primární ostění 

instalováno po odtěţení elementů daného segmentu (i ve 2D). Velikost deformace 

predikovaná 3D analýzou byla v relativně dobré shodě s měřením, ale poklesová kotlina 

zůstávala i nadále širší, ačkoli byla pouţita nereálně nízká hodnota K0 ≈ 1. 2D analýza 

téměř 4x přehodnotila sledovanou velikost vertikálních deformací povrchu. 

Vliv různých aspektů na simulaci mělce zaloţeného kruhové tunelu v prostředí 

popsaném lineárně elastickým modelem s hodnotami parametrů, které odpovídají jílovým 

zeminám, studovali Farias a kol. (2004). Shledali, ţe predikce deformací terénu jsou v 

nejvyšší míře citlivé na délku nezajištěného výrubu (obr. 2.7), sekvenci raţby a různou 

vzdálenost uzavírání prstence primárního ostění tunelu od čelby. Důleţitým 

konstatováním je, ţe významná část finálních deformací terénu proběhne v předpolí čelby 

(viz podélný profil), a tento efekt můţe být adekvátně simulován pouze 3D analýzou. 

Další aspekt, který nemůţe být zohledněn 2D metodou, je nerovnoměrný přenos zatíţení 

do ostění a vývoj vnitřních sil v ostění plynoucí z arching efektu zeminy. Tyto výsledky 

korespondují se závěry studie Möller a Vermeer (2008). 
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Obr. 2.7: Vliv délky nezajištěného výrubu na velikost predikovaného sednutí povrchu terénu v podélném 

profilu v bodě, který se nachází ve vzdálenosti Z1vůči čelbě tunelu (z Farias 2004). Negativní hodnoty 

(Z1/D) poukazují na deformace v předpolí čelby. 

Deformační chování a strukturní síly při raţbě Steinhaldenfeldského tunelu ve 

zvětralých slínech dobře simuloval Möller (2006) pomocí 3D metody s pokročilými 

nelinárně elastoplastickými modely. Analýzy zohlednily reálný postup raţby aplikovaný 

na stavbě tunelu a vystihly tvar poklesové kotliny. V případě HS – small modelu i 

velikost sednutí. Tento konstituční model uvaţoval mírnou překonsolidaci zvětralých 

slínů s OCR = 2 (obr. 2.3). Autor se zabýval i vyhodnocením vnitřních sil v ostění a 

shledal, ţe spolehlivé predikce lze obdrţet výhradně vyuţitím 3D analýzy v důsledku 

zmíněného arching efektu zeminy.  

Významným aspektem, jenţ je moţné řešit výhradně pomocí plně 3D analýzy 

tunelu, je deformační chování a stabilita čelby, vyplývající z aplikované sekvence a 

rychlosti raţby (Galli a kol. 2004, Dias a kol. 2008, Kavvadas a kol. 2009, Yoo 2002, 

Farias a kol. 2004). 

   

 2.5  Tuhost stříkaného betonu 

 Deformační chování stříkaného betonu s tuhostí závislou na čase je poměrně 

sloţité a zvolený konstituční model a jeho parametry významně ovlivňují predikované 

deformace plynoucí z raţby NRTM tunelu. Sloţitost konstitučních vztahů vyuţívaných v 

numerických simulacích se výrazně mění napříč literaturou. Od lineární elasticity (Dasari 
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a kol. 1996, Tang a kol. 2000, Ng a kol 2004, Möller a Vermeer 2005, Möller 2006, 

Grammatikopoulou a kol. 2002, Francius a kol. 2005, Karakus a Fowell 2005, 2006), 

lineární elasticity s tuhostí závislou na čase (Dasari a kol. 1996, Yazdchi a kol. 2006, 

Graziani a kol. 2005, Mašín 2008, 2009) po sloţité nelineární modely (Histake 2003). 

 Součástí studie Mašín (2008) je studie vlivu parametrů zvoleného konstitučního 

modelu pro stříkaný beton na výsledné predikce vertikálních a horizontálních deformací 

vzniklých při analýze raţby tunelu Heathrow Express (obr. 2.8). Výsledky potvrdi

 ly výše uvedené konstatování, ţe tuhost betonu náleţí mezi důleţité faktory 

ovlivňující výsledky simulací, a současně poukázaly na značný vliv rychlosti nárůstu 

tuhosti ostění v čase (obr. 2.8a) na predikce deformací (obr. 2.8b). Tato vlastnost betonu je 

v numerických modelech často opomíjena vzhledem k obtíţnému stanovování parametrů. 

            (a)                                                                                            (b) 

Obr. 2.8: Vliv rychlosti nárůstu tuhosti betonu (a) na předpovědi sednutí terénu (b) nad osou zkušebního 

tunelu Heathrow Express (z Mašín 2008).  

Graziani a kol. (2005) modelovali ostění jako elastoplastické s časově závislou 

tuhostí. Autoři shledali, ţe vliv plastického chování stříkaného betonu je významný pouze 

v případě tunelů zaloţených v mimořádných hloubkách, kde výsledné zatíţení můţe 

překonat pevnost betonového prstence. K obdobným závěrům dospěl Yazdchi a kol. 2006. 

 Závěry, které nejsou v souladu s převáţnou většinou prací prezentuje Dasari a kol. 

(1996), kteří kromě vyhodnocení základního 3D modelu dále studovali vliv velikosti 

tuhosti a časové závislosti tuhosti na predikce 2D analýz. Shrnuli, ţe vliv tuhosti závislé 

na čase má nepatrný dopad na výsledky, avšak autoři pouţili 2D model buď jiţ s předem 

instalovaným ostěním (wished – in – place) nebo ostěním vygenerovaným aţ po úplném 

odtěţení elementů daného segmentu. Tento simulovaný postup raţby, jenţ současně 

nekoresponduje s reálně aplikovaným, staví závěry autorů ohledně tuhosti betonu a 
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porovnání 2D a 3D simulací do pozice rozporuplných. 

 I přes výrazný pokrok v oblasti konsitučního modelování zemin a počítačového 

hardwaru, přehled výše citovaných studií ukazuje na skutečnost, ţe ani v současné době 

numerické analýzy nejsou schopné poskytnout přesné predikce chování zeminového 

masivu při konstrukci tunelů v prostředí překonsolidovaných jílů, případně jiných zemin. 

Z výsledků studií je patrné, ţe předpovědi jsou ovlivněny řadou faktorů, které musejí být 

ve stejné míře zohledněny v simulaci. Při zanedbání jednoho a více faktorů jsou autoři 

často nuceni uměle přizpůsobit parametry modelu tak, aby vystihli naměřená data. V ten 

moment však přisuzují zemině vlastnosti (materiálové parametry), které neodpovídají 

výsledkům laboratorních experimentů a jejich kalibraci, a geologické prostředí 

charakterizují nereálnými počátečními podmínkami. 

 Z převáţné části studií vyplývá, ţe autoři byli schopni v prostředí s vysokými K0 

podmínkami vystihnout buď tvar poklesové kotliny, a to zavedením nereálného 

součinitele K0 a stupně anizotropie, nebo velikost sednutí vyuţitím nerealistického 

postupu raţby, rychlosti raţby či nereálně vysokou tuhostí. Toto kvantitativní zlepšení 

predikcí je však doprovázeno kvalitativním zhoršením, tedy příliš širokou poklesovou 

kotlinou. Studie, jeţ v nejvyšší moţné míře zohlednila a současně studovala vliv výše 

jmenovaných faktorů na celkovou prostorovou distribuci deformací plynoucích z raţby 

NRTM tunelu, a moţnou míru dosaţení spolehlivých predikcí, je studie Mašína (2008, 

2009). 
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 Kapitola    3   

Tunely Královo Pole 

 Pro řešení dlouhodobě zhoršující se dopravní situace v Brně byla přijata kocepce 

Velkého městského okruhu (VMO), který je součástí silniční sítě ČR I/42. Úsek VMO 

Dobrovského, jehoţ označení vychází z názvu komunikace, v jejíţ ose prochází jeden z 

Královopolských tunelů, je významnou součástí komunikačního systému III. městského 

okruhu (obr. 3.1). Ten má za úkol odlehčit vnitroměstským komunikacím a uchránit 

centrum města před průjezdnou dopravou. Některé významné podzemní stavby na VMO 

byly jiţ realizovány v minulosti, a to hloubený Husovický tunel a raţený Pisárecký tunel. 

Královopolské tunely, které představují nejvýznamnější konstrukci severního úseku, se v 

současné době nacházejí ve fázi dokončování sekundárního ostění a dle projektu v roce 

2012 propojí městské části Královo Pole a Ţabovřesky.  

 Generálním projektantem tunelů Královo Pole a souvisejících staveb je firma 

Amberg Engineering Brno a. s. Investorem stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, hlavním 

dodavatelem geotechnického průzkumu se stalo sdruţení Štoly Dobrovského v čele s 

firmou GEOtest Brno a.s., zodpovědnou za výsledky průzkumu. Zhotovitelem 

průzkumných štol bylo uskupení firem, Metrostav a. s., Subterra a. s. a ŢS Brno a. s. 

Tunely Královo Pole byly vyraţeny společnostmi OHL ŢS a.s. a SUBTERRA a.s.  
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 Tunely jsou tvořeny dvěma dvoupruhovými tunelovými troubami o délkách 

1239m (severní trouba- označována jako tunel Dobrovského I) a 1261m (jiţní - tunel 

Dobrovského II), z toho na raţené části připadá 1053m, respektive 1060m. Tunely jsou 

vedeny přibliţně paralelně ve vzdálenosti cca 70 metrů. 

Obr. 3.1: Velký městský okruh (VMO) realizovaný v Brně, s vyznačeným úsekem VMO Dobrovského (sever), 

jehož součastí jsou tunely Královo Pole (Bača a Dohnálek 2009). 

 3.1  Inženýrskogeologický průzkum 

 Předmětem inţenýrskogeologického průzkumu se stala kompletní trasa obou 

tunelových trub.  Základním poţadavkem zadavatele průzkumu bylo stanovení 

geotechnických parametrů zeminového masivu a určení jeho mechanického chování, s 

konkrétním zaměřením na terciérní jíly, ve kterých měla být realizována převáţná část 

raţeb.  

 Rešeršní zhodnocení geotechnických vlastností brněského jílu předcházelo 

vlastním průzkumným pracím. V součinnosti s průzkumnými pracemi byl zhotoven 

rozsáhlý monitorovací systém po úplné délce budoucích tunelů, jehoţ úkolem bylo 

sledování poklesů povrchu terénu, pozemních konstrukcí a přetvárného chování 

zeminového masivu plynoucího z průchodu raţeb průzkumných štol a následně profilů 

tunelů. Nejnáročnější sloţkou průzkumných prací se staly průzkumné štoly raţené v 
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osách budoucích tunelů v souhrnné délce 2027 metrů. Ty zároveň tvořily nejdůleţitější 

část rozsáhlého komplexu průzkumných prací, který byl rozdělen na práce provedené z 

podzemí a z povrchu. 

 3.1.1  Průzkumné práce realizované z povrchu 

  Nejrozsáhlejší sloţkou povrchových prací byl soubor průzkumných sond sloţený 

z hloubených vrtů a dynamických penetrací. Převáţná část průzkumných vrtů byla 

situována v tzv. „místech soustředěného průzkumu“ (obr. 3.4), která byla navrţena pro 

potřeby monitorovacího systému (Pavlík a kol. 2004). V ose štol bylo vybudováno 6 

takových míst, dvě podél štoly s označením I a čtyři podél štol značených II. 

Inţenýrskogeologické vrty byly hloubeny jádrově a na místě dokumentovány geologem. 

Hloubka vrtů se pohybovala v rozmezí 8 – 20 metrů. Vrty měly za úkol ozřejmit sloţení a 

sled kvarterních vrstev, definovat jejich bázi, a současně tedy povrch neogenních jílů. 

Zároveň s těmito pracemi docházelo k odebírání neporušených a porušených vzorků pro 

zkoušky laboratoří mechaniky zemin. Monitorovací hnízda zahrnovala vţdy kombinaci 

inklinometrického a extenzometrického vrtu. V případě štol s označením II byla místa 

soustředěného průzkumu doplněna o vrty vybavené presiometrickým měřením, 

hydrogeologické a strukturní vrty. Extenzometrické vrty byly umístěny v ose štol, 

ukončeny 1 m nad horním záklenkem profilu a osazeny třemi extenzometrickými kotvami 

sledujícími deformace zeminového masivu v různých hloubkových úrovních. 

Inklinometrické vrty byly situovány do vzdálenosti 1,5 metru od ostění průzkumných 

štol. Pro jejich osazení byly často pouţity strukturní vrty ukončené v hloubce aţ 60 metrů, 

z důvodu pokrytí zóny postiţené napěťodeformačními změnami vznikajícími od raţby 

tunelového díla. Strukturní vrty dále poslouţily k okamţitým měřením geotechnických 

vlastností jílů, napjatosti v zeminovém masivu a k odběru neporušených vzorků. 

Hydrogeologické vrty byly vybaveny přístroji pro sledování oscilace podzemní vody. 

Součástí průzkumných prací relizovaných z povrchu bylo dále geofyzikální měření 

(vertikální elektrické sondování, mělká refrakční seismika), které doplnilo znalosti z 

vrtného průzkumu.  

Před započetím raţby samotných tunelů byl monitorovací systém doplněn o 

extenzometrické a inklinometrické vrty podél celé plánované trasy tunelů, které dále 

zpřesnily představu o geologické stavbě zájmové oblasti. Příčné profily sloţené z 
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nivelačních bodů umístěných na povrchu terénu pro měření poklesové kotliny od raţby 

tunelů byly vytyčeny ve zbývajících úsecích tunelového staničení a jiţ existující profily 

doplněny o nové měřící body.  

 3.1.2  Průzkumné práce realizované v podzemí 

 Souhrn průzkumných prácí prováděných v podzemí představoval nejrozsáhlejší a 

zároveň nejnáročnější část inţenýrskogeologického průzkumu, a to jak z pohledu 

technického zázemí, tak i finančního. 

 3.1.2.1  Průzkumné štoly 

 V rámci podrobného geotechnického průzkumu byla v dubnu 2002 zahájena raţba 

třech průzkumných štol v celkové délce 2027 metrů (obr. 3.2). Štoly měly za úkol ověřit 

inţenýrskogeologické  a hydrogeologické poměry v úrovni budoucích tunelů, zhodnotit 

zvolenou technologii raţby, odtěţit přibliţně 20 % profilu tunelu a objasnit vliv raţby na 

povrchovou zástavbu.  

Obr. 3.2: Situování tunelů Královo Pole a průzkumných štol v Brně (Pavlík a kol. 2004) 

Konstrukční řešení a ražba štol 

Štoly trojúhelníkového příčného profilu o šířce 4,75 metru a výšce 4,5 m byly situovány v 

patách kalot budoucích tunelových trub, aby následně mohly být vyuţity jako součást 

konstrukce finálního díla (obr. 3.3a). V profilu tunelu II byly vyraţeny dvě průzkumné 

štoly označené IIa a IIb o shodné délce 831 metrů, jeţ odpovídá úseku staničení trasy 

1,513 km aţ 0,682km (Příloha 1). V kalotě tunelu I došlo k realizaci sólo štoly o délce 

365 metrů ukončené před prostorem plánovaného Technologického centra, aby nedošlo k 
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porušení neogenního masivu a následným problémům s realizací podzemních stěn. 

Zhotovení štoly Ib se ujala firma Metrostav a.s., štoly IIa firma ŢS Brno a.s. a IIb 

SUBTERRA  a.s. Raţba byla prováděna technologií strojního raţení, dočišťování výrubu 

dále klasickou ruční raţbou (Zemánek a kol. 2003). Vlastní raţba štol a následně i tunelů 

probíhala proti směru staničení, tedy z Králova Pole do Ţabovřesk. Délka jednoho záběru 

byla 1,0 m, přičemţ 40 cm se ponechávalo nevystrojených jako technický manipulační 

prostor. Plocha výrubu jedné štoly byla přibliţně 14 m
2
. Mocnost nadloţních vrstev se 

pohybovala v rozmezí od 6 do 21 metrů. 

  Ostění průzkumných štol tvořily nosníky z válcované důlní výstuţe K24 

osazované v pravidelném rezestupu 1 m, stříkaný beton SB20 o tloušťce 10 cm a KARI 

sítě (obr. 3.3b).  

 Pro vyhodnocení vlivu raţby na povrchovou zástavbu a deformací vlastní 

podzemní konstrukce byl vybudován rozsáhlý monitorovací systém, a to jak ve 

zmíněných „místech soustředěného průzkumu“, tak podél celé trasy štol, sloţený z 

monitoringu povrchových konstrukcí, z nivelačních profilů na povrchu terénu a uvnitř 

štol, a konvergenčních profilů.  

                         (a)                                                                                               (b) 

Obr. 3.3: Pohled na Královopolské portály s vyraženými průzkumnými štolami umístěnými v kalotě profilu 

budoucích tunelů (a), čelba průzkumné štoly IIb s patrným rozhraním reazvě hnědých a zelonošedých jílů 

(b) 

Problémy v oblasti s nízkým nadložím a jejich řešení 

 Krátce po zahájení raţeb průzkumných štol byly zastiţeny nejsloţitější geologické 
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podmínky na trase štol (ul. Poděbradova). Do prostoru čeleb zasahovaly polohy 

zvodnělých kvarterních štěrkopísků říčky Ponávky v délce cca 60 metrů, které 

způsobovaly značné přítoky vody na čelbě. V kombinaci s velmi nízkým nadloţím (do 6 

m) a povrchovou zástavbou si situace vyţádala přijetí mimořádných opatření, neboť 

deformace zaznamenané ve štole a na povrchu terénu několikanásobně překročily 

maximální projektované hodnoty. Konečná velikost sednutí terénu nad osou štol IIa a IIb 

zde dosáhla hodnoty aţ 63 mm. Hlavními příčinami vzniku neočekávaných sedání 

vyhodnocených na základě monitoringu tak byly především nepříznivé 

inţenýrskogeologické poměry v podobě nepředvídaných depresí v horizontu neogenních 

jílů, velmi nízké nadloţí v součinnosti s nástavbou budov realizovanou krátce před 

započetím raţeb (Horák 2009), vrtání a injektování mikropilotových deštníků, zabořování 

TH výstuţe do podloţí a únosnost dočasného pilíře mezi štolami IIa a IIb (Zemánek a kol. 

2003). Do skupiny mimořádných opatření, přijatých k eliminaci dalšího sedání terénu a k 

bezpečnému podchodu kritických objektů na trase štol (ul. Palackého a Veleslavínova), 

spadalo ukončení realizace mikropilotových deštníků, zahustění rámů výstuţe (po 0,5 m) 

při zachování délky záběru, zaloţení rámů na roznášecí patky, vystuţení počvy příčnými 

nosníky HEB a prodlouţení vzdálenosti mezi štolami IIa a IIb tak, aby nedocházelo ke 

vzájemnému ovlivňování (Pavlík a kol. 2004). Přijetím uvedených opatření se podařilo 

překonat kritické úseky a po nárůstu mocnosti nadloţí došlo ke sníţení deformací a k 

návratu k původnímu technologickému postupu. Zbývající úsek štol byl vyraţen bez 

vzniku mimořádných situací s hodnotami deformací do 30 mm. Při raţbě štoly Ib se 

problémy s deformacemi vyjma úvodního úseku nevyskytovaly. Denní postup raţby se 

pohyboval mezi 3 aţ 4 metry. Razící práce byly ukončeny v srpnu 2003. 

 3.1.2.2  Zkušební rozrážky 

 Významnými podzemními díly vybudovanými za účelem dalšího objasnění 

mechanického chování neogenního jílu a doplnění znalostí z laboratorních experimentů, 

se staly čtyři zalomené rozráţky realizované z levé stěny průzkumné štoly IIb. Rozráţky 

měly kruhový profil o průměru 1900 mm, jejich počva byla navýšena o 0,5 metru 

vzhledem k úrovni počvy štoly IIb a zároveň se staly součástí „míst soustředěného 

průzkumu“ (obr. 3.4). Rozráţky byly pouţity k realizaci souboru speciálních polních 

geotechnických zkoušek, které zahrnovaly přetvárnostní a pevnostní zkoušky, zkoušky 
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propustnosti, technologické zkoušky a hlavně poslouţily k měření napjatosti v 

zeminovém masivu vyuţitím konvergenční metody (Pavlík a kol. 2004). 

 Obr. 3.4: Umístění zkušební rozrážky a průzkumných vrtů v „místech soustředěného průzkumu“ vzhledem 

k postupu ražby průzkumné štoly (Pavlík a kol. 1994). 

 3.2  Geologické podmínky 

 Ze stratigrafického hlediska náleţí zájmové území do období spodnobádenského 

marinního miocénu karpatské předhlubně, který zde dosahuje mocnosti aţ několika 

stovek metrů a nasedá na krystalické horniny brunovistulika (obr. 3.5) (Chlupáč a kol. 

2002). 

Obr. 3.5: Brno se rozkládá na neogenních sedimentech karpatské předhlubně (žlutá barva) (zdroj ČGS) 
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 Vlastní trasa tunelů je vedena hustě zastavěnou oblastí, proto je převáţná část 

pokryvných útvarů tvořena konstrukčními materály budov, komunikací a dalšími 

antropogenními materiály v podobě naváţek. Ty mají převáţně charakter hlín s příměsí 

úlomků stavebních hmot (beton, dřevo cihly, atd.). Mocnost vrstvy naváţek se pohybuje 

většinou kolem 1 metru.  

Přirozené pokryvné útvary jsou tvořeny především sprašovými hlínami eolického 

původu a pleistocenního stáří. Nejčastěji mají ţlutohnědou aţ světle hnědou barvu. 

Charakteristickým rysem sprašových vrstev je vysoká hustota vápnitého ţilkování a 

přítomnost zaoblených vápnitých konkrecí (cicvárů). Vyskytují se v celém rozsahu 

zájmového území a dosahují značných mocností aţ 8 metrů. V dalším sledu jsou 

přítomny jílovité hlíny eolicko-deluviálního původu, které vznikly přeplavením 

sprašových sedimentů a eluvia neogenních jílů. Zeminy mají hnědou barvu s různým 

stupněm odstínu, místy s rezavým šmouhováním. Vyznačují se písčitou příměsí, 

přítomností zaoblených úlomků cicvárů a mocností v rozsahu decimetrů. Báze 

kvarterního pokryvu je budována štěrkopísčitými aţ písčitými sedimenty, často s příměsí 

hlíny, či zajílovanými. Výskyt této vrstvy není souvislý, často je zastupována jílovitými 

hlínami s hrubozrnnou příměsí. Štěrkopísčité fluviální sedimenty se vyskytují v 

proměnných mocnostech aţ 10 metrů a jejich vývoj souvisí s překládáním koryt 

zaniklých vodních toků. 

 Vznik předkvartérního podkladu spadá do období druhé fáze spodnobádenské 

transgrese, kdy se uloţily nevrstevnaté vápnité, prachovité jíly - „tégly“. Jedná se o 

sedimenty bohaté na mikrofaunu. Ve zdravém stavu jsou jíly barvy zelenošedé. V 

přípovrchové alterované zóně mají rezavohnědou barvu, coţ je způsobeno pronikáním 

limonitických roztoků systémem ploch nespojitosti a přítomností této části masivu 

v oxidační zóně. Hranice mezi oběma typy jílů je vţdy ostrá a na lokalitě se nachází 

v hloubkovém rozmezí 8 aţ 18 metrů. Brněnské jíly jsou značně tektonicky postiţené a 

mají blokovitý aţ úlomkovitý rozpad. Lom je nerovný a miskovitě prohnutý s paprsčitými 

strukturami. Hlavní tektonické plochy jsou ohlazené a nerovné se striacemi indikujícími 

směr pohybu. V přípovrchové zóně mají pukliny často kalcitovou výplň, ve větších 

hloubkách byla zastiţena výplň tvořená sádrovcem ve formě aţ několik cm velkých 

krystalů. Zóny s vápnitými konkrecemi a sádrovcovými krystaly se v hloubkovém sledu 

nepřekrývají (Pavlík a kol. 2003). Konzistence neogenních jílů je tuhá aţ pevná, plasticita 
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vysoká.  

Schématický geologický řez je předmětem obr. 3.6. 

 Obr. 3.6: Schématický podélný geologický profil vedený v ose tunelu (Pavlík a kol. 2004) 

 3.2.1  Hydrogeologické podmínky 

 Hladina podzemní vody je vázána na kvartérní štěrkopísčité sedimenty, které jsou 

svou povahou vhodné pro její oběh a akumulaci. Avšak nesouvislý výskyt této vrstvy 

způsobuje její neprůběţnou hladinu. Podzemní voda je tak vázána především v podobě 

statických zásob rozsáhlých čočkovitých těles omezených nepropustnými jíly a jílovitými 

hlínami. Jelikoţ tyto propustné sedimenty nevystupují na povrch terénu, doplňování 

zásob se děje pravděpodobně přetékáním, čili gravitačním uvolňováním vody 

z nadloţních vrstev (sprašových a jílovitých hlín), které lze označit za polopropustné.  

 Pokud ve vrstevném sledu chybí propustné fluviální sedimenty, je pohyb 

podzemní vody vázán na rozhraní neogenních jílů a spraší (sprašových a jílovitých hlín), 

případně spraší a naváţek. Oběh vody je tak vázán především na větší úhrny sráţek. 

 Vápnité neogenní jíly, které v zájmovém území tvoří základní horninu, lze 

povaţovat za nepropustné a představují tak izolátor pro nadloţní kvartérní vrstvy. 

V případě, ţe neexistuje umělý drenáţní prvek (průzkumná štola), jsou sedimenty bez 
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zvodnění a oběh podzemní vody v nich prakticky neexistuje (Pavlík a kol. 2003). 

 3.3  Tunely Královo Pole 

 Raţba Královopolských tunelů byla zahájena v lednu 2008, tedy čtyři a půl roku 

po dokončení průzkumných štol. Toto zdrţení, které bylo způsobeno vleklými soudními 

spory, se zčásti negativně projevilo na technickém stavu průzkumných štol, které byly 

navrţeny s předpokladem zahájení raţeb tunelů do dvou let. Proto Obvodní báňský úřad v 

Brně v druhé polovině roku 2007 nařídil vystuţení štol, čímţ de facto začala vlastní 

výstavba tunelů odpovídající projektové dokumentaci. V souladu s původním projektem o 

vyuţití stávajícího ostění štol jako součásti primárního ostění tunelu bylo takto vystuţeno 

přibliţně 100 m štol IIa a IIb. Současně s těmito pracemi probíhaly chemické a 

zpevňovací injektáţe (Matějíček a Cigler 2008) pro zajištění stability kaloty tunelu při 

průchodu kvarterními zvodnělými štěrkopísky v úvodním úseku (Horák 2009).  

 Poznatky obdrţené z raţby průzkumných štol vedly k vytvoření tzv. souhrnu 

kompenzačních opatření, jenţ byl zaměřen na eliminaci vlivu poklesů terénu na 

povrchové konstrukce vzniklých od raţby tunelových rour. Uvedený souhrn sestával z 

následujících bodů: 

o mírná úprava tvaru výrubu (prohloubení protiklenby, zvětšení výrubu) 

o vystuţení primárního ostění prvky HEBREX (viz dále) 

o úprava délky rozfárání čeleb – maximální zkrácení 

o doplnění clonících stěn z tryskové injektáţe podél zástavby v ul. Dobrovského 

o kompenzační injektáţe (viz dále) 

o nahrazení stávajícího ostění štol novým, odpovídajícím primárnímu ostění tunelu 

(Horák 2009).  
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 3.3.1  Směrové a výškové vedení tunelů 

 Zatímco tunel I je veden téměř v přímé ose povrchové komunikace Dobrovského, 

tunel II byl navrţen s několika protisměrnými oblouky, aby se vyhl problematické 

povrchové zástavbě (ul. Vodova, koupaliště „Dobrák“), nicméně po většinu trasy je veden 

paralelně ve vzdálenosti cca 70 metrů (Horák 2006). Obě tunelové trouby byly shodně 

raţeny z provizorního královopolského portálu (obr. 3.7) proti směru staničení trasy a 

jejich raţená délka odpovídá hodnotám staničení 1,512 km aţ 0,420 km. Tunely TI a TII 

jsou propojeny čtyřmi technologickými propojkami určenými pro pěší. Výškové vedení 

tunelů bylo podřízeno existujícím podzemním konstrukcím a návázání na mimoúrovňové 

křiţovatky. Osy tunelů klesají od královopolského portálu krátce ve sklonu 4,5% a po 

dosaţení údolnicového oblouku stoupají ve sklonu 2,3%  a dále 4,5% k ţabovřeskému 

portálu (obr. 3.6) (Bača 2009).  

 Obr. 3.7: Královopolský portál s vyraženými tunelovými troubami TI (vpravo) a TII (vlevo). 
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Obr. 3.8: Realizace sekundárního ostění souběžně s ražbou jednotlivýchtunelových  rour 

 3.3.2  Konstrukční řešení a postup ražby tunelů 

 Konstrukce tunelů je navrţena jako dvouplášťová s mezilehlou uzavřenou 

tlakovou hydroizolační PVC mebránou. Vzhledem ke zjištěné agresivitě podzemních vod 

je funkce primárního ostění uvaţována jako dočasná a výsledné zatíţení pojme 

ţelezobetonové sekundární ostění (obr. 3.8). Standardní profil tunelu (obr. 3.9) o šířce 

13,75 m, výšce 11,2 m a přibliţné ploše výrubu 130 m
2
 je v úskeu staničení 0,862 – 0,812 

rozšířen o nouzový záliv na profil plochy cca 147 m
2
. Mocnost nadloţních vrstev se 

pohybuje v rozmezí 5 aţ 21 metrů. Vyjma úvodního úseku o délce 80 metrů probíhala 

raţba tunelů výhradně v terciérních jílech. 
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Obr. 3.9: Příčný řez tunelu (Horák 2006) 

 Pro realizaci tunelů byla zvolena Nová rakouská tunelovací metoda NRTM 

(Bowers a kol. 1997) s horizontálním a vertikálním členěním výrubu do 6 dílčích čeleb s 

celkovou plochou výrubu okolo 130 m
2
. Jedná se o metodu zaloţenou na observační 

metodě a z ní vyplývajících operativních reakcí na deformace vznikajících při raţbě 

podzemního díla. Z okamţité aplikace stříkaného betonu a uzavírání prstence primárního 

ostění je moţné zvolený postup raţby označit i za „metodu stříkaného betonu“ (Kovári 

2003). Pro raţbu byl vytyčován a prováděn výrub teoretický z důvodu očekávaných 

konvergencí tunelového ostění. Rezervní hodnoty na deformace a tolerance definované v 

zadávací dokumentaci, zvětšení profilu o 60 mm po celém obvodu horní klenby a 40 mm 

po obvodu spodní klenby, byly projektantem navýšeny aţ na 120 mm vzhledem 

k očekávaným větším deformacím. Technologicky nutný nadvýrub byl uvaţován 100 mm 

vně výrubu teoretického (Bača a Dohnálek 2009). Délka dílčího záběru byla stanovena na 

1 metr s okamţitým uzavíráním dna, vyjma dílčí části f , kde se postupovalo po 4 

metrových úsecích. Vzdálenost mezi jednotlivými čelbami byla stanovena na 8 metrů (ne 

méně neţ 6 metrů v jákékoli fázi raţby). Výjimku tvořil odstup částí e a f, který činil 16 

metrů (obr. 3.10). Raţba probíhala koordinací prací vţdy na třech dílčích čelbách (b, c, e 

– a, d, f) (obr. 3.11). Tyto dvě kombinace se střídaly v technologickém kroku délky 8 aţ 

12 metrů v časovém cyklu 3 dnů, tzn., ţe za 6 dní postoupí všechny čelby o 

technologický krok (Bača a Dohnálek 2009). 
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Obr. 3.10: Příčný profil tunelu s dílčími čelbami a schéma postupu ražby (Horák 2009).  

(a)                                                                                             (b) 

Obr. 3.11: Pohled na kalotu: krajní čelby IIa a IIb – v předstihu realizované průzkumné štoly, střední čelba 

IIe – kalota tunelu (a.) Vertikální a horizontální členění čelby tunelu TII do 6 dílčích čeleb (b). 

 Speciálně pro tuto stavbu bylo navrţeno primární ostění ze stříkaného betonu s 

výztuţným svařovaným prvkem HEBREX (HBX) (obr. 3.12a). Tento prvek je kombinací 

válcovaného ohýbaného ocelového profilu HEB a standardně pouţívaného BRETEXU, 

prostorově svařovaného výstuţného nosníku primárního ostění. HEBREX se vyznačuje 

okamţitou vysokou ohybovou tuhostí a únosností, i bez zastříkání betonem, a dlouhou 

deformační dráhou. Prolamovaná stojina prvku HBX měla zajistit lepší soudrţnost se 

stříkaným betonem v porovnání s profilem HEB. Nevýhodou je jeho vysoká hmotnost, aţ 

450 kg (Horák 2009). Primární ostění ze stříkaného betonu s osazenou rubovou a lícovou 

vrstvou KARI sítí mělo tloušťku 350 mm na trvalém primáru a 300 mm na později 

bouraném vnitřním ostění štol. Současně s raţbou tunelů probíhalo, dle přijatých 

kompenzačních opatření, nahrazování zbývajícího nevystuţeného ostění průzkumných 

štol novým primárním ostěním, odpovídajícím raţbě plného profilu tunelu. Bourání 

tuhých prvků primárního ostění štol v podobě vnitřních výstuh se ukázalo jako 



Kapitola 3. Tunely Královo Pole 

 
 

 

46 

  

problematické z hlediska šíření hluku a vibrací do nadzemních konstrukcí. Ostění štol se 

bouralo systémem příčných předřezů a následným vylamováním důlní výstuţe. Vnitřní 

ţebra ostění se nejprve stříhala nůţkami na beton a následně se odstraňovala klasickým 

bouracím kladivem v kombinaci se zastříkáváním vodou kvůli prašnosti (obr. 3.12b). 

(a)                                                                            (b) 

Obr. 3.12: Výztužné prvky HEBREX (a). Bourání vnitřních HBX stojek čeleb IIc a IId pomocí hydraulických 

nůžek.   

 Ve vytipovaných kritických úsecích raţby se přikročilo k realizaci ochranných 

mikropilotových (MKP) deštníků v kombinaci se zhustěnou ocelovou výztuţí primárního 

ostění. Jeden MKP vějíř je sestaven z 19 mikropilot délky 17 m, účínné délky 8 m a 

přesahu 3 m. Vrtání probíhalo se speciálními ztracenými vrtnými korunkami s 

cementovým výplachem. MKP deštníky zajišťují nejen samotné portály (25 m), ale byly 

zhotovovány i po značné délce trasy tunelů z čelby kaloty. Projektem uvaţované úseky 

byly čtyři (oblast královopolského portálu st. 1,496 - 1,313 km, oblast technologického 

centra st. 1,110 - 1,038 km, oblast „Telefónika“ st. 0,650 – 0,562 km a oblast 

ţabovřeského portálu st. 0,513 – 0,489 km), čili celkem téměř 40 % trasy tunelu. Pro 

eliminaci vlivu sedání terénu byly vybrané povrchové konstrukce odcloněny a 

podchyceny podzemními stěnami z tryskové injektáţe v součinnosti s kompenzační 

injektáţí, která na této stavbě dosáhla nebývalých rozměrů. 

 Po průchodu úvodním kritickým úsekem raţby, kde celkový pokles terénu dosáhl 

hodnoty 122 mm, byly zbylé úseky tunelů s přispěním uvedených zvláštních opatření 

úspěšně dokončeny. V březnu 2010 byly ukončeny razící práce. Současně s raţbou 

probíhala i realizace sekundárního ţelezobetonového ostění (tloušťky minimálně 500 

mm) v obou tunelových troubách, která byla dokončena začátkem roku 2011. Detailní 
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informace týkající se návrhu a konstrukce sekundárního ostění v jednotlivých tunelových 

rourách poskytuje příspěvek Dohnálek a Pátek (2010). 

 Zodnocení chování primárního ostění, vzniklých deformací a vlivu raţby tunelů 

na povrch terénu a zástavbu je předmětem příspěvků (Horák 2009a, 2009b, Bača a 

Dohnálek 2009, Mühl 2010).  

 3.4  Kompenzační injektáže 

 Vzhledem k obtíţným inţenýrskogeologickým podmínkám v kombinaci s nízkým 

nadloţím tunelů a přítomným povrchovým konstrukcím byla k přijatým pasivním 

opatřením (MKP clony, stěny z tryskové injektáţe, posílení konstrukcí budov) přidána 

kompenzační injektáţ jako opatření aktivní. Ta měla za úkol řízeně minimalizovat 

poklesy povrchu terénu, čili povrchové zástavby, vzniklých od raţby tunelů. Principem 

kompenzační injektáţe je zřízení injekčních polí pod vybranými objekty a následná 

opakovaná řízená vysokotlaká injektáţ, prováděná po etáţích v po sobě jdoucích fázích. 

Cílem je vyvolat adekvátní vertikální posuny měřených bodů umístěných na vybraných 

objektech (Mühl 2010). Realizací tohoto projektu byla pověřena firma Zakládání staveb 

a.s.  

 Nejvíce ohroţenými konstrukcemi z hlediska nadměrných deformací byly 

shledány dvou a více podlaţní budovy nacházející se nad tunelem a v jeho blízkosti. Pod 

kompenzovanými objekty byly zhotoveny rošty z vodorovné tryskové injektáţe, jejichţ 

úkolem bylo rovnoměrně roznést účinky kompenzační injektáţe. Vrty pro instalaci 

ocelových manţetových trubek byly hloubeny ze stavebních šachet hloubky cca 8 m a 

průměru 6 metrů. Vrty délky 30 m byly v maximální moţné míře umístěny do kvartérních 

fluviálních sedimentů (hlinité písky, písčité štěrky, jílovité hlíny). V součinnosti s 

kompenzační injektáţí bylo prováděno kontinuální měření vertikálních posunů objektů 

pomocí totálních geodetických stanic. To umoţnlo zachovat kontinuitu vyhodnocení 

informací a změn injekčních parametrů. 

 Všeobecně lze konstatovat, ţe kompenzační injektáţe splnily své zadání, 

minimalizovaly účinky poklesu povrchu terénu na konstrukce, a je moţné je hodnotit jako 

přínosné aktivní opatření. Jelikoţ se jednalo dosud o nebývale rozsáhlé pouţití této 

metody, zabývá se kompenzační injektáţí na stavbě tunelů Královo Pole řada publikací 
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(Mühl a Čejka 2007, Mühl a Maláč 2009, Mühl 2010, Horák 2009). 
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 Kapitola    4   

Laboratorní experimenty 

 Porušené a neporušené vzorky zemin, které byly odebírány v průběhu podrobného 

geotechnického průzkumu z prostředí vrtů a rozráţek štol, byly podrobeny laboratorním 

zkouškám za účelem stanovení mechanického chování zeminového masivu a jeho 

základních fyzikálních a chemických vlastností. Souběţně byly prováděny odběry vzorků 

podzemních vod pro chemické rozbory. 

 4.1  Převzaté výsledky laboratorních experimentů 

 Laboratorní zkoušky realizované v laboratořích mechaniky zemin společnosti 

GEOtest Brno a.s. zahrnovaly jak základní indexové zkoušky a zkoušky v translační 

smykové krabici na kvartérních a neogenních zeminách, tak i, převáţně na neogenních 

jílech, triaxiální zkoušky typu UU, CD a CIUP, edometrické zkoušky, měření bobtnacího 

tlaku a stanovení součinitele lineárního smrštění a vlhkosti na mezi lineárního smrštění. 

Mineralogické analýzy vzorků neogenních jílů zahrnující RTG difrakční analýzy, 

silikátové analýzy, zrnitostní zkoušky, stanovení obsahu uhlíku a dalších prvků, stanovení 

objemové a minerální hustoty byly zadány České geologické sluţbě (ČGS) v Brně a v 

Praze.  

 Z výsledků laboratorních zkoušek provedených firmou GEOtest Brno a.s. byly 

pouţity pouze hodnoty materiálových parametrů kvartérních vrstev a jejich zatřídění dle 

normy ČSN 73 1001. Konečné hodnoty parametrů pro vrstvy naváţek a štěrkopísků 

vycházejí z charakteristických normových hodnot. Pro vrstvy spraší, sprašových hlín a 

jílovitých hlín byly tyto hodnoty korelovány s výsledky smykových krabicových zkoušek. 

Hodnoty převzatých parametrů jednotlivých geologických vrstev, pouţitých v 
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numerických simulacích, jsou uvedeny v kapitole 5 Konstituční modely a jejich kalibrace. 

Tab. 4.1 uvádí zatřídění jednotlivých kvarterních vrstev nasedajících na neogenní jíl, které 

se vyskytují v simulovaném úseku průzkumné štoly (viz kapitola 6 Simulace průzkumné 

štoly). 

Tab. 4.1: Převzaté zatřídění kvartérních vrstev v simulovaném úseku průzkumné štoly (Pavlík a kol.2003) 

geologická vrstva zatřídění dle ČSN 73 1001 

navážky: hlína humózní, tmavě hnědá, tuhá; 

stavební suť, kyprá 
- - - 

spraš, sprašová hlína: světlehnědá, vápnitá, tuhá 

aţ pevná  
F6 CL 

písčitý štěrk, písek se štěrkem: světlehnědý aţ 

hnědý, písčitá frakce hrubozrnná, zrna 

polozaoblená, vel. 0,5-3 cm (k bázi 6 cm), ulehlý 

G3-4 G-S, S3 

  Pro detailní studium chování neogenních jílů bylo vyuţito výsledků zrnitostních 

zkoušek a RTG difrakčních a silikátových analýz provedených ČGS (Koubová a kol. 

2003). Dle zrnitostních zkoušek je moţné zeminu označit jako jílovitý prachovec s frakcí 

jílu průměrně 44,9 hmot. %, frakcí prachovitých částic průměrně 50,8 hmot. % a frakcí 

písku průměrně 4,3 hmot. % (obr. 4.1). Průměrná minerální hustota vzorků je 2,66 g/cm
3
.  

Obr. 4.1: Výsledky zrnitostní analýzy vzroků neogenního jílu (Pavlík a kol. 2003). Data pocházejí z vrtu 

situovaného ve studovaném úseku štoly. 



Kapitola 4. Laboratorní experimenty 

 
 

 

51 

  

Obsah jílových minerálů byl studován pomocí RTG difrakční analýzy ve 

vyseparovaných vzorcích jílu. RTG záznamy ukázaly, ţe dominantním jílovým 

minerálem je smíšeněvrstevný illit/smektit (I/S) s expandabilitou přibliţně 75 - 85 % S. 

Expandabilita je procentuální zastoupení smektitových (S) expandujících vrstev a 

illitových (I) neexpandujících vrstev ve smíšeněvrstevném illit/smektitu a určuje tedy, 

kolik procent smíšeněvrstevného illit/smektitu má schopnost bobtnat. Výrazně niţší je 

pak zastoupení kaolinitu a chloritů. Z hlediska rizika deformací masivu je nejdůleţitější 

přítomnost expandujících minerálů. Schopnost bobtnat  a smršťovat se je způsobena 

existencí záporného náboje vrstev, který je vyrovnáván vyměnitelnými kationty 

v mezivrství a schopností přijímat do mezivrství kromě vyměnitelných kationtů (Ca, Na, 

Mg, K atd.) další polární látky (vodu, organické sloučeniny). Vyměnitelné kationty nejsou 

pevně vázané, ale mohou se selektivně vyměňovat. To znamená, ţe kdyţ jsou smektity 

v prostředí s dostatečně vysokou koncentrací jiných kationtů, můţe docházet k jejich 

výměně. Přednostně se do mezivrství dostávají kationty s nízkou hydratační energií a 

malým iontovým poloměrem. Voda se v mezivrství váţe a odstraňuje podle stupně okolní 

vlhkosti. Podle velikosti molekuly, přijaté do mezivrství se mění vzdálenost mezi 

vrstvami smektitu. Mezivrství potom zvětšuje velikost podle typu a mnoţství látky přijaté 

do struktury a smektit bobtná. Po ztrátě látky (nejčastěji vody) se mezivrství zmenší. 

Obsah vody vázaný v mezivrství můţe přesáhnout 10 hmot. % smektitu (Koubová a kol. 

2003).  

 Silikátové analýzy rozpočítané na normativní minerály ukázaly, ţe nejhojněji 

zastoupeným  minerálem je křemen (21,7 – 24,5 hmot. % ), následovaný karbonáty v 

podobě kalcitu (15,5 – 17,5 %) a dolomitu (6,5 – 7,2 %). Dále je zastoupen muskovit cca 

6,2-8,6 hmot. % a v menším mnoţství zastoupené ţivce, hematit a pyrit. Jílové minerály 

jsou tvořeny především montmorillonitem (cca 15 hmot. %), kaolinitem (cca 5 hmot. %), 

chlority (cca 2,5 hmot. %) a illitem (cca 7,5 hmot. %). 

 Smíšeněvrstevný illit/smektit (I/S) má podle RTG difrakční analýzy frakce pod 2 

m expandabilitu cca 75-90 % S, tzn., ţe tento minerál obsahuje cca 82 % smektitové 

sloţky (montmorillonit je minerál skupiny smektitu nejběţnější v sedimentárním 

prostředí) a 18 % sloţky illitu. Obsah montmorillonitu, vypočítaný ze silikátové analýzy 

je cca 15 hmot. % a illitu cca 7,5 hmot. %. Obsah smektitu v I/S je tvořen celým 

mnoţstvím montmorillonitu [15 hmot. % (silikátová analýza) = 82 % (expandabilita I/S)]. 
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Smíšeněvrstevný illit/smektit obsahuje ještě 3,3 hmot. % illitu. Celkový obsah 

smíšeněvrstevného illit/smektitu je potom 18,3 hmot. % (montmorillonit + část illitu). 

Frakce jílu je oproti celkové hornině nabohacena jílovými minerály a muskovitem, 

ochuzena karbonáty, křemenem a ţivci (Koubová a kol. 2003). 

 4.2  Vlastní laboratorní experimenty 

 V průběhu srpna 2007, během realizace doplňkových extenzometrických a 

inklinometrických vrtů monitorovacího systému pro raţbu tunelů, jsme získali moţnost 

odebrat neporušené vzorky zeminy pro vlastní laboratorní experimenty. Vzroky spraší, 

jilovitých hlín a především neogenních jílů byly odebrány do námi poskytnutých 

ocelových tenkostěnných válcových odběráků (120 x 255 mm), které byly nasazeny na 

vrtné soutyčí a břitem zatlačeny do zeminového masivu. Po odebrání byla ocelová 

pouzdra se vzorky ihned zabalena do potravinářské fólie. Před zahájením samotných 

laboratorních experimentů byla realizována analýza sensitivity numerického modelu 

průzkumné štoly (viz kapitola 7.1.1. Analýza sensitivity). Výsledky ukázaly, ţe simulace 

jsou ovlivněny především chováním vrstvy jílů. Na jejich základě bylo přijato rozhodnutí 

provést vlastní laboratorní zkoušky výhradně na neogenním jílu, ve kterém jsou tunelové 

roury převáţně raţeny.  Kvartérní vrstvy jsou charakterizovány převzatými parametry 

zemin od firmy GEOtest Brno a.s. 

 Neporušené vzorky pro vlastní laboratorní experimenty byly odebrány při 

realizaci dvou monitorovacích vrtů označených jako EXTII/6 a INK17 (obr. 4.2). 

Geologická dokumentace obou vrtů je předmětem Přílohy 2 a 3. EXTII/6 odkazuje na 

extenzometrický vrt umístěný nad osou dílčí čelby IIb tunelové trouby II ve staničení 

0,635 km a ukončený v hloubce 16,5 metru. Z daného vrtu byly vyuţity vzorky z 

hloubkové úrovně 15 – 15,2 metru. INK17 je označení pro inklinometrický vrt situovaný 

1,5 metru od levého ostění tunelové trouby I (z pohledu raţby) ve staničení 0,675 km a 

ukončený v hloubce 45 metrů. Vzorky pro laboratorní zkoušky pocházejí z hloubky 19,5 

– 19,7 metru.  

 Aby se spolehlivě a detailně určilo chování a parametry neogenních jílů, byla 

realizována sada laboratorních experimentů zahrnující indexové zkoušky, standardní a 

pokročilé triaxiální zkoušky, edometrické zkoušky a zkoušky v rotačním smykovém 
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přístroji. 

Obr. 4.2: Situace monitorovacích vrtů EXTII/6 a INK17, ze kterých byly odebrány neporušené vzorky 

kvartérních zemin a neogenních jílů 

 4.2.1  Indexové zkoušky 

 Z kaţdého vrtu, a tedy odpovídající hloubkové úrovně, byly z válcových odběráků 

vytlačeny neporušené vzorky zeminy a části vţdy odebrány pro indexové zkoušky. 

Neogenní jíl z vrtu EXTII/6 má hnědou aţ hnědošedou barvu s rezavými šmouhami a 

nepravidelnými konkrecemi a vrstvičami jemnozrnného písku. Vzorky z monitorovacího 

vrtu INK17 mají tmavě zelenošedou barvu, opět s neprůběţnými tenkými vrstvičkami 

jemnozrnného písku (obr. 4.4a). Oba typy vzorků nejevily přítomnost tektonického 

porušení, ohlazených smykových ploch, podél nichţ by docházelo k jejich rozpadu. 
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 Vlhkost, stanovená pro kaţdý zkušební vzorek před zahájením zkoušky, 

vysušením v peci při tepolotě 105 °C, spadala do rozmezí 29,9 aţ 31,6 %. Mezi 

jednoduché zkoušky, na jejichţ základě je moţné předběţně určit chování jílovitých 

zemin, patří stanovení Atterbergových mezí. Hodnoty vlhkosti na mezi plasticity wp v 

rozmezí 33,7 - 34,6 % odpovídají výsledkům válečkových zkoušek. Vlhkost na mezi 

tekutosti wl byla vyhodnocena na základě porovnání výsledků Casagrandeho a 

kuţelových zkoušek a odpovídá rozsahu 74,3 - 76,7 %. Z Atterbergových mezí dopočtený 

index plasticity Ip, který je roven 39,7 aţ 42,1 %, představuje důleţitý parametr, s jehoţ 

pomocí můţeme odhadnout další podstatné vlastnosti zeminy, jako je plasticita 

definovaná pomocí Casagrandeho plasticitního diagramu, neodvodněná pevnost atd. 

Obdobné platí pro index konzistence Ic pohybující se od 0,96 do 1,08. Hodnoty takto 

získaných indexových parametrů korespondují s výsledky zkoušek laboratoře firmy 

GEOtest Brno a.s. a potvrzují tak, ţe se jedná o jíly převáţně pevné aţ tuhé konzistence s 

velmi vysokou plasticitou. Dle Casagrandeho diagramu se zemina nachází blízko A – 

čáry, v oblasti jílu a spodní hranice vysoké plasticity (obr. 4.3) (dle zrušené normy ČSN 

73 1001 F8 CV).  

Obr. 4.3: Casagrandeho plasticitní diagram s vyznačenou polohou brněnského neogenního jílu 

Výsledky indexových zkoušek jsou shrnuty v Tab. 4.2. Zkušební vzorky pro 
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indexové zkoušky z hloubek 15,2 (EXTII/6) a 19,5 (INK17) metru vykazovaly identické 

vlastnosti s odpovídajícími si rozptyly naměřených dat, a proto jsou v tabulce uvedeny v 

podobě souhrnných výsledků. Přirozená vlhkost vzorků se pohybuje téměř na spodní 

hranici vlhkosti na mezi plasticity. Specifická objemová hmotnost jílovitých částic je 

definována hodnotou ρs = 2,66 g/cm
3
. 

Tab. 4.2: Shrnutí výsledků indexových zkoušek na vzorcích neogenního jílu z hloubkové úrovně 15,2 a 19,5 

metru 

Zkušební vzorky: neogenní jíl z úrovně 15,2 a 19,5 m 

Přirozená vlhkost w 29,9 – 31,6 % 

Vlhkost na mezi plasticity wp 33,7 – 34,6 % 

Vlhkost na mezi tekutosti wl 74,3 – 76,7 % 

Index plasticity Ip 39,7 – 42,1 % 

Index tekutosti Ic 0,96 – 1,08  

Zatřídění dle ČSN 73 1001, ČSN 

EN ISO 14688 - 2 

F8 CV, clSi 

 4.2.2  Triaxiální zkoušky 

 Triaxiální zkoušky umoţňují charakterizovat napěťodeformační chování 

válcovitého vzorku zeminy. Nasycený vzorek, uvaţujeme-li standardní trojosou zkoušku, 

můţe být neporušený či rekonstituovaný, tedy připravený z homogenní pasty. Vzorek je 

izotropně, případně anizotropně, konsolidován za drénovaných či nedrénovaných 

podmínek. Smyk probíhá prostřednictvím řízené deformace, či řízených drah napětí, opět 

za drénovaných nebo nedrénovaných podmínek.  

 4.2.2.1  Triaxiální přístroje 

 Triaxiální zkoušky na brněnských jílech byly realizovány v Bishopově 

hydraulické komoře (Bishop a Wesley, 1975) a standardní triaxiální komoře Wykeham 

Farrance osazené do mechanického lisu, které jsou součástí vybavení laboratoří 

mechaniky zemin oddělení inţenýrské geologie PřF UK. Uvedené přístroje se liší 

způsobem aplikace axiálního zatíţení na vzorek při zkouškách s řízenou deformací. U 

Bishopovy komory, podrobně popsané v pracech Stallebrass (1990) a Jovičič (1997), je 

posun vzorku vyvíjen prostřenictvím hydraulické komory umístěné ve spodní části 
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přístroje. Hydraulická komora je v přímém kontaktu s trojosou komorou, tudíţ pro 

vyvození axiálního zatíţení na vzorek musí být brán v úvahu aktuální komorový tlak. 

Bishopova komora je vhodná pro triaxiální zkoušky s řízenou dráhou napětí, nicméně je 

běţně pouţívána i pro standardní zkoušky. V případě mechanického lisu je předurčená 

rychlost deformace vyvozována elektrickým motorem.  

 Axiální napětí působící na vzorek je u obou typů pouţitých komor měřeno pomocí 

ponorného snímače napětí „load cell“ Wykeham Farrance o kapacitě 5 kN. Izotropní 

napětí je do trojosé komory vnášeno a udrţováno pomocí hydraulických digitálních 

kontrolerů GDS. Ty se uplatňují i v případě Bishopovy komory pro vyvození posunu 

dolní podstavy přístroje (vzorku). Dále obecně zjišťují objemové změny při pouţití horní 

a dolní drenáţe v průběhu sycení vzorků, jejich konsolidace a při drénovaných 

zkouškách. Axiální přetvoření vzorků je měřeno dvěma způsoby, interně a externě. 

Externí měření je prováděno pomocí digitálních hodinek Mahr – Militast, v případě 

Bishopovy komory umístěných v dolní části přístroje a měřících vertikální posun 

podstavy. U standardního triaxiálního přístroje hodinky měří posun celé komory vůči 

rámu lisu. Interní měření je řešeno vyuţitím ponorných LVDT lokálních snímačů 

deformace a „bender elementy“, piezokeramickými snímači pro stanovení tuhosti při 

velmi malých přetvořeních (Jovičić 1997). Obě triaxilání komory jsou osazeny měřidly 

pórového tlaku Wykeham Farrance. Naměřená data se průběţně elektronicky 

zaznamenávají v předem stanovených intervalech. Výše zmíněná měřidla a snímače byly 

před kaţdou zkouškou kalibrovány, aby byla zachována vysoká přesnost měření a tím i 

získaných dat. 

 4.2.2.2  Příprava vzorků 

 Pro účely triaxiálních zkoušek bylo připraveno celkem sedm neporušených 

vzorků, čtyři z monitorovacího vrtu EXTII/6 a tři z vrtu INK17 z odpovídajících 

hloubkových úrovní odběru. Zkušební vzorky byly v laboratoři vyřezány pomocí noţe na 

ručním soustruhu z homogenních neporušených vzorků vytlačených z ocelových 

odběráků. V průběhu procesu opracování se na vzorcích objevovaly moţné 

predisponované plochy nespojitosti plynoucí z rozpukanosti jílového masivu, které měly 

sevřený charakter s jílovou výplní hnědozelené barvy poukazující na proces zvětrávání a 

proníkání limonitizovaných roztoků. Smykové plochy, podél nichţ by docházelo k 
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rozpadu vzorků, zaznamenány nebyly. V různé míře se v kaţdém vzorku z obou úrovní 

vyskytovaly tenké vrstvičky jemnozrnější frakce písku. Zhotovené trojosé vzorky 

válcovitého tvaru o průměru přibliţně 38 mm a výšce 76 mm byly před osazením přesně 

změřeny, zváţeny a odřezky pouţity pro indexové zkoušky. Horní a dolní podstava 

vzorku, v kombinaci s pláštěm, byla opatřena drenáţí v podobě navlhčeného filtračního 

papíru, aby došlo ke zkrácení času potřebného ke konsolidaci. V pořadí čtvrtý vzorek 

připravený z vrtu EXTII/6 obsahoval v obou podstavách vyřezané dráţky pro osazení 

piezokeramických snímačů (bender elementů).  

 Jeden rekonstituovaný trojosý vzorek brněnského jílu byl připraven ze zeminy s 

aktuální vlhkostí bez předchozího vysušení v peci. Tento postup je doporučen studií Feda 

a kol. (1995), poněvadţ proces vysušení (při teplotě 105 °C) zapříčiní vznik vazeb a z 

nich plynoucí vyšší pevnost, tuhost a i odlišný způsob mechanického chování 

rekonstituovaných vzorků. Zemina tak byla nejprve ponořena do odměřeného objemu 

destilované vody a následně důkladně míchána do vzniku homogenní pasty. Počáteční 

mnoţství vody obsaţené v pastě bylo rovno 112,5 %, coţ je přibliţně 1,5 násobek meze 

tekutosti brněnského jílu. Toto mnoţství vody, doporučené pro přípravu 

rekonstituovaných vzorků studií Burland (1990), zajišťuje, aby nedošlo ke vzniku 

vzduchových bublin při aplikaci pasty do konsolidometru. Válcový konsolidometer o 

průměru 38 mm s oboustrannou drenáţí byl pouţit k jednoosé konsolidaci. Vzorky byly 

přitěţovány v jednotlivých krocích do axiálního napětí 100 kPa. Po ustálení vertikálních 

deformací následovalo vyjmutí, upravení velikosti vzorku, opatření podstav filtračním 

papírem a osazení do triaxiálního přístroje.     



Kapitola 4. Laboratorní experimenty 

 
 

 

58 

  

                          (a)                                                     (b)                                                       (c) 

Obr. 4.4: Zkušební triaxiální vzorek vyřezaný z neporušeného vzroku z vrtu INK17 (a), osazený lokálními 

snímači LVDT a usmyknutý v Bishopově komoře (b) se zřetelně vyvinutou smykovou plochou na vzorku 

vyjmutém z pece (c). 

 4.2.2.3  Osazení vzorků 

 Na podstavy vzorků byly aplikovány standardní drsné porézní destičky, které 

prošly procesem odvzdušnění v ultrazvukové lázni a převařením. Následné přetaţení 

elastickou membránou WF tloušťky 0,3 mm a utěsnění O - krouţky mělo za úkol zamezit 

vniknutí vody do vzorku. Poněvadţ standardní trojosý přístroj není vhodný pro stanovení 

tuhosti při malých přetvořeních (10
-3

 aţ 10
-5

), byly na neporušené vzorky připevněny 

ponorné snímače lokálních přetvoření LVDT (obr. 4.4b). Snímače musejí být osazeny na 

počátku svého lineárního rozsahu, aby se zajistilo, ţe v průběhu smyku se měření bude 

pohybovat uvnitř definovaného rozsahu. Jeden neporušený vzorek byl osazen do 

triaxiální komory vybavené „bender elementy“ pro stanovení tuhosti při velmi malých 

přetvořeních (10
-5

 aţ 10
-6

). Po osazení vzorků se ověřovala jejich kvalita, tedy 

neporušenost, měřením negativního pórového tlaku (sání) při nulovém radiálním napětí. 

Hodnoty pórového tlaku - 45 aţ - 30 kPa signalizovaly dobrou kvalitu vzorků.    

 4.2.2.4  Sycení, izotropní konsolidace a smyk vzorků 

 Stupeň nasycení vzorků byl sledován pomocí Skemptonova parametru „B“. Za 

ideálních podmínek by jeho hodnota rovna 1 ukazovala na zcela nasycený vzorek. 

Nicméně hodnota B = 0,97 byla uvaţována jako dostačující pro započetí fáze 

konsolidace. Náhodně stanovený stupeň nasycení ihned po osazení dvou vzorků ukázal 
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příliš nízké hodnoty B v rozmezí 0,89 aţ 0,91, které však zároveň dokazují, ţe 

neporušené vzorky lze povaţovat za prakticky vodou nasycené. Všechny vzorky se sytily 

pozvolným plynulým zvyšování sytícího a komorového tlaku na úroveň napětí 300 kPa, 

respektive 310 kPa, tedy při zachování efektivního napětí 10 kPa. 

 Vyjma jednoho neporušeného vzorku, který se konsolidoval v jednotlivých 

přírůstcích (stupních) radiálního napětí, byly zbývající vzorky konsolidovány plynulým 

zvyšováním komorového napětí. Rychlost izotropní konsolidace 1 kPa/hod se stanovila 

na základě času potřebného k dosaţení 100 % izotropní konsolidace u prvního vzorku. 

Časové období nutné ke konsolidaci vzorků se tak pohybovalo v rozmezí 2 aţ 5 týdnů a 

celková časová náročnost jedné triaxiální zkoušky CIUP v rozsahu 1 aţ 2 měsíců. 

Izotropní konsolidace rekonstituovaného vzorku proběhla v reţimu přírůstků radiálního 

napětí do vysoké hodnoty 2550 kPa, aby se ověřil sklon čáry normální stlačitelnosti NCL 

z edometrického přístroje a pevnost jílu v kritickém stavu z rotačního smykového 

přístroje. V průběhu kaţdého testu (konsolidace) byl aplikován sytící tlak roven 300 kPa. 

 Smykání vzorků bylo realizováno s řízenou konstantní rychlostí deformace 0,001 

mm/min., stanovenou dle ETC5 (Berre a kol. 1997), která vychází z času potřebného k 

proběhnutí 50 % primární konsolidace a předpokládané velikosti přetvoření při porušení 

vzorku. Smyk probíhal do velkých přetvoření (εa = cca 0,2), aby vzorek dosáhl konstatní 

povrcholové pevnosti.  

 Všechny provedené triaxiální zkoušky byly typu CIUP, tedy nedrénované, 

izotropně konsolidované s měřením pórového tlaku.  

 4.2.2.5  Vyhodnocení triaxiálních zkoušek 

 Vzorky z vrtu EXTII/6 (15-15,2 m) byly plynule izotropně konsolidovány na tři 

úrovně středního napětí, 275, 500 a 750 kPa a následně usmyknuty za nedrénovaných 

podmínek konstantní rychlostí deformace. Po ukončení zkoušky se vzorky vyjmuly a 

ihned zváţily kvůli stanovení vlhkosti a čísla pórovitosti před a po konsolidaci. Na 

obrázku 4.5a je zobrazeno napěťodeformační chování („pracovní diagram“) 

neporušených jílů z vrtu EXTII/6 v prostoru deviátorového napětí q (σa - σr) a axiálního 

přetvoření εa. Obr. 4.5b znázorňuje neodvodněné efektivní dráhy napětí v zobrazení q vs. 

p, kde p je střední napětí p = (σa + 2σr)/3.  
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           (a)                                                                                    (b) 

Obr. 4.5: Pracovní diagramy a efektivní dráhy napětí triaxiálních vzorků z vrtu EXTTII/6 

 Identickým způsobem byly usmyknuty neporušené vzorky z vrtu INK17, s mírně 

odlišnými hodnotami izotropího napětí, 234, 450 a 720 kPa. Obrázky 4.6a a 4.6b obdobně 

ukazují vztah napětí-přetvoření v prostoru q versus εa a neodvodněné dráhy napětí v 

prostoru q vs. p. 

            (a)                                                                                   (b) 

Obr. 4.6: Napěťodeformační chování a efektivní dráhy trojosých vzorků INK17 

 Výsledky triaxiální zkoušky CIUP rekonstituovaného vzorku, připraveného z 

homogenní pasty a usmyknutého konstatní rychlostí deformace, jsou zobrazeny společně 

s výstupy vzorků EXTII/6. Pracovní diagramy zkoušek (obr. 4.7a) v zobrazení, kde 

deviátorové napětí q je normalizováno středním napětím p, názorně ukazují 

překonsolidaci neporušených vzorků a pevnost (kritickou) rekonstituovaného vzorku. 

Efektivní dráhy napětí s odpovídajícím označením os q vs. p jsou předmětem obr. 4.7b. 
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         (a)                                                                                  (b) 

Obr. 4.7: Výsledky triaxiální zkoušky CIUP rekonstituovaného vzorku společně s výsledky zkoušek 

neporušených vzorků z vrtu EXTII/6 

 Výsledky laboratorních experimentů na vzorcích ze stavby VMO Dobrovského 

byly porovnány se závěry prací autorů Feda a kol (1993, 1995), Boháč a kol. (1995), 

Boháč (1999), kteří detailně studovali mechanické chování brněnského jílu na vzorcích 

odebraných v průběhu inţenýrskogeologického průzkumu pro Boby centrum Brno 

(BCB). Důvěryhodné srovnání obdrţených výsledků umoţňuje stejný typ zvolených 

triaxiálních zkoušek (CIUP), vzorky pocházející ze stejné hloubkové úrovně a 

konsolidace realizovaná na stejné, či velmi podobné hodnoty izotropního napětí.  

 Výše uvedené pracovní diagramy zkoušek ukazují, ţe analyzované vzorky 

nevykazují vláčné chování. Tento jev pozorovaný autory na vzorcích z BCB z adekvátní 

hloubkové úrovně je vysvětlován smykem na vícero plochách nespojitosti (vznik a pohyb 

klínu). Naopak u všech zkoušených vzorků VMO Dobrovského se vytvořila jasně 

lokalizovaná smyková plocha (obr. 4.4b, 4.4c) a z obr. 4.5a patrná vrcholová pevnost a 

následný pokles na pevnost povrcholovou, coţ je charakteristické chování pro 

překonsolidované jíly. Nesrovnalost mezi maximálními hodnotami deviátorového napětí a 

pórového tlaku (obr. 4.9) však ukazuje na to, ţe jíl z hloubek 15,2 a 19,5 m není intaktní. 

Intaktní zeminy se vyznačují vznikem smykové plochy právě při maximální hodnotě 

deviátorového napětí a pórového tlaku a prudkým poklesem smykového napětí po 

vytvoření smykové plochy (Burland 1990).  
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 Jelikoţ chování vzorků VMO Dobrovského z větších hloubek nebylo studováno, 

není moţné ověřit Fedou a kol. (1993, 1995) pozorovanou vysokou vrcholovou 

soudrţnost c´ = 184 kPa (a výrazný povrcholový pokles deviátorového napětí q) jílů z 

hloubky 22 metrů, která je připisována jejich stmelení a vedoucí k závěru, ţe jíly z 

hloubky větší neţ 20 m přestávají být rozpukané (obr. 4.8).  

Obr. 4.8: Obálky pevností vzorků jílu z lokality Boby centrum Brno stanovené na základě 

výsledků triaxiálních (TX) a krabicových (SB) zkoušek (Feda a kol. 1995). Označení TX 22 m odkazuje na 

experimenty provedené na vzorcích z hloubky 22 metrů, u nichž byla pozorována vysoká soudržnost.  

Pracovní diagramy námi zkoušených vzorků a odlišný mechanismus jejich 

porušení však naznačují, ţe neogenní jíly v oblasti stavby VMO Dobrovského jsou méně 

rozpukané ve studovaném hloubkovém rozmezí a zároveň nejeví ţádný trend se změnou 

hloubky. To, ţe vzroky mají stejné mechanické chování je zřejmé při porovnání výsledků 

triaxiálních zkoušek vzorků z vrtů EXTII/6 a INK17 (obr. 4.9b), které se odlišují 

hloubkou odběru a v tomto případě i z ní vyplývajícím odlišným zabarvením. Z 

obdrţených výsledků lze tvrdit, ţe odlišná barva vzorků brněnského jílu nemá vliv na 

jejich mechanické chování, coţ bylo potvrzeno konzultací s Mgr. Koubovou. 
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              (a)                                                                                 (b) 

Obr. 4.9: Pracovní diagram a změna pórového tlaku jílu z vrtu EXTII/6 konsolidovaného na izotropní 

napětí 275 kPa (a). Porovnání efektivních drah napětí vzorků z vrtů EXTTI/6 a INK17 (b).  

 Na obr. 4.10 jsou vyznačeny neodvodněné efektivní dráhy napětí v zobrazení 

středního napětí p vs. deviátorové napětí q. Přímka označená φp představuje lineární 

regresi vrcholové pevnosti s úhlem φp = 23,5 ° a vrcholovou soudrţností c´ = 52 kPa. 

Stanovený vrcholový úhel vnitřního tření brněnského jílu na území konstrukce VMO 

Dobrovského je niţší v porovnání s hodnotou vzorků pocházejících z Boby centra Brno 

(obr. 4.8) z adekvátní hloubky (Feda a kol. 1993), jak je patrné z Tab. 4.3.  

Obr. 4.10: Efektivní dráhy napětí a proložené obálky pevnosti neogenního jílu  
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Tab. 4.3: Porovnání pevností brněnského jílu odebráneho ze dvou různých lokalit 

Konstrukce (lokalita) VMO Dobrovského Boby centrum Brno 

Pevnost brněnského jílu c´ (kPa) υ´ (°) c´ (kPa) υ´ (°) 

Vrcholová pevnost υp 52 23,5 18 28 

 Stlačitelnost vzorků byla studována vyuţitím edometrických zkoušek (viz kapitola 

4.2.3. Edometrické zkoušky), poněvadţ se předpokládalo, ţe izotropní napětí, které lze 

aplikovat v triaxiálním přístroji, nepřesáhnou hodnotu překonsolidace.         

 4.2.2.6  Tuhost v rozsahu malých přetvoření 

Kaţdý zkoušený neporušený triaxiální vzorek byl osazen ponornými lokálními snímači 

deformací LVDT pro stanovení tuhosti v rozsahu malých přetvoření (10
-2

 aţ 10
-5

). Výstup 

z měření tuhosti vzorku EXTII/6 konsolidovaného na p´ = 500 kPa je předmětem obr. 

4.11a v prostoru definovaném smykovým modulem G a axiálním přetvořením εa 

(neodvodněná zkouška). Rozptyl naměřených dat je zapříčiněn pravděpodobně kombinací 

řady faktorů (membránou, na které byly snímače připevněny, dosedáním jednotlivých 

částí soustavy vzorek – přístroj atd.) Data se nezhlazovala pomocí ţádné funkce a 

zobrazené křivky tuhosti charakterizují sečnou tuhost G přes úsek uvedeného počtu 

měření (např. G15 odpovídá sečné tuhosti přes 15 měření realizovaných v časovém 

intervalu 1 minuty). Obr. 4.11b ukazuje přibliţně lineární vývoj tuhosti malých přetvoření 

s rostoucím efektivním středním napětím p´. 

            (a)                                                                              (b) 

Obr. 4.11: Měření tuhosti v rozsahu malých přetvoření (a) a vývoj smykového modulu G s rostoucím 

středním napětím 
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 4.2.2.7  Tuhost v rozsahu velmi malých přetvoření  

Triaxiální experimenty byly zakončeny zkouškou na neporušeném vzorku v komoře 

vybavené „bender elementy“, snímači pro stanovení počáteční vysoké smykové tuhosti 

při velmi malých přetvořeních řádu 10
-5

 aţ 10
-6

. Jedná se o nedestruktivní metodu, jejímţ 

principem je geofyzikální seismické měření. Vzorek je osazen do komory obdobným 

způsobem jako u standardní trojosé zkoušky, avšak v horní a dolní podstavě jsou 

zapuštěny piezokeramické snímače. Vzorek je zkonsolidován na poţadované izotropní 

napětí a prozařován seismickými vlnami o různých frekvencích (1 – 25 kHz) a úrovní 

elektrického napětí pomocí generátoru signálu. Měří se čas příchodu příčné seismické S-

vlny (první ohyb detekovaného signálu), z kterého se dopočte rychlost šíření vlny 

vzorkem. Amplituda indukované smykové vlny je dostatečně malá na to, aby vyvolala 

přetvoření ve vzorku o velikosti menší neţ 10
-3

 %. Smykový modul stanovený na základě 

propagace smykové vlny tak charakterizuje horní limit velmi malých přetvoření pro 

lokální snímače. V současné době je tato metoda vhodná i pro měření anizotropie tuhosti 

zemin. Smyková tuhost G (rovnice 4.1) pro dané izotropní napětí se stanoví z efektivní 

délky L, hustoty prostředí (vzorku) ρ a rychlosti šíření smykové vlny vs (vs = L/t, t je čas 

průchodu seismické vlny). Měření se opakuje při různých úrovních středního napětí, 

abychom byli schopni vynést závislost smykové tuhosti G na jeho hodnotách, jak je vidět 

na obr. 4.12. Závislost tuhosti na napětí není lineární a s rostoucím napětí její směrnice 

klesá, coţ odpovídá zjištěním Viggiani a Atkinson (1995). 

                                                                 (4.1) 

Obr. 4.12: Závislost smykového modulu G na efektivním středním napětí 
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 4.2.3  Edometrické zkoušky 

 Edometrická zkouška patří mezi jednodušší experimenty vhodné pro studium 

chování jemnozrnných zemin při jednoosé konsolidaci, stlačení a odlehčení. Edometrický 

vzorek kruhového průřezu je osazen do ocelového prstence, tudíţ radiální deformace 

vzorku jsou nulové. Při standardní zkoušce porézní destičky na vrchu a vespod komory 

zajišťují vertikální proudění vody, tedy jednoosou konsolidaci. Pórové tlaky na vnějších 

stranách porézních destiček jsou nulové. Axiální zatíţení se vyvozuje přes pákový 

mechanismus přidáváním či ubíráním zavaţí, proto lze říci, ţe se jedná o zkoušku s 

řízeným napětím aplikovaným v jednotlivých přírůstcích. Změna výšky vzorku je měřena 

digitálními hodinkami a ve zvoleném intervalu zaznamenávána. 

 4.2.3.1  Vyhodnocení zkoušek v edometrické krabici 

 Edometrické zkoušky byly provedeny na neporušeném a rekonstituovaném vzorku 

z vrtu EXTII/6. Neporušený vzorek byl vtlačován do ocelového prstence průměru 50 mm, 

výšky 20 mm a průběţně ořezáván. V následné fázi přípravy byl vzorek zváţen, osazen 

do edometrické komory a zatíţen axiálním napětím odpovídajícím geostatickému napětí 

úrovně odběru vzorku (275 kPa). Průběţně byla zaznamenávána aktuální výška vzorku. 

Po zalití vodou nebylo pozorováno významné bobtnání vzorku (změna výšky) a byl 

aplikován první přitěţovací stupeň. Navazující přitěţovací kroky odpovídaly těmto 

stupním 400-800 kPa, 800-1600 kPa, 1600-3200 kPa, 3200-6400 kPa a 6400-12800 kPa. 

Hodnota téměř 13 MPa odpovídá maximálnímu přitíţení, po němţ následovalo odlehčení 

v redukovaných krocích na hodnotu 0 kPa. Na závěr zkoušky byl vzorek ihned po 

vyjmutí zváţen pro stanovení vlhkosti ω a čísla pórovitosti e, které poslouţilo k ověření 

hodnoty stanovené z rozměrů vzorku po jeho zalití. Hodnoty čísla pórovitosti pro 

jednotlivé přitěţovací stupně byly dopočteny z objemových změn, čili ze změny výšky 

vzorku. 

 Rekonstituovaný vzorek, připravený z homogenní pasty o vlhkosti nad mezí 

tekutosti, prošel konsolidací při axiálním napětí 100 kPa. Jakmile došlo k ustálení 

deformací, byl vzorek vyjmut, změřen, zváţen, zpět osazen a odečteny změny jeho výšky. 

Přitěţovací stupně se shodovaly se stupni zkoušky na neporušeném vzorku doplněné o 

kroky 100 – 200 kPa a 200 – 400 kPa, následované postupným redukovaným odlehčením. 

Po vyjmutí byl opět zváţen pro kontrolní stanovení čísla pórovitosti e. 
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 Na obr. 4.13a jsou vykresleny čáry normální stlačitelnosti NCL obou připravených 

vzorků v zobrazení ln (1+e) vs. ln (σa/σr), kde 1+e je specifický objem, σa axiální napětí a 

σr referenční napětí rovno 1 kPa. Obě čáry NCL mají identický sklon a NCL 

neporušeného vzorku se nachází nad NCL rekonstituovaného vzorku. Uvedené zjištění 

lze povaţovat za důkaz přitomnosti strukturních vazeb v neporušených vzorcích a 

současně tak potvrzuje závěry studie Feda a kol. (1993), které poukazují na přítomnost 

strukturních vazeb ve vzorcích jílu, jeţ souvisejí s jejich chemickým a mineralogickým 

sloţením.  

 Dle výsledků triaxiálních a edometrických zkoušek se brněnské jíly vyznačují 

značnou překonsolidací. Obr. 4.13b znázorňuje výslednou hodnotu překonsolidačního 

napětí stanovenou na čáře normální stlačitelnosti neporušeného vzorku vyuţitím 

Casagrandeho metody.  Překonsolidační napětí σc odpovídá přibliţně hodnotě 1800kPa, 

coţ vede na stupeň překonsolidace OCR 6,5. Vysoká hodnota překonsolidačního napětí 

vysvětluje výraznou reversibilitu deformací pozorovanou Boháčem (1999), který 

aplikoval maximální axiální napětí 1000kPa. 

      (a)                                                                              (b) 

Obr. 4.13: Čáry normálnáí stlačitelnosti neporušeného a rekonstituovaného vzorku (a) a stanovení 

překonsolidačního napětí na NCL neporušeného vzorku (b) 

 4.2.4  Zkoušky v rotačním smykovém přístroji 

 Laboratorní experimenty byly provedeny na rotačním smykovém přístroji 

Bromhead, který je součástí laboratorního vybavení oddělení inţenýrské geologie PřF 

UK. Společně se standardní smykovou krabicí náleţí do skupiny přístrojů označovaných 

„direct shear“, v nichţ je smyková síla při zkoušce měřena přímo.  

 Na rozdíl od běţných smykových krabic, u kterých je smysl pohybu translační, je 
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zde smyk vyvozován rotačním pohybem zatěţovacích destiček vzorku. Vlastní krabici 

přístroje tvoří jediný díl. Spodní podstava a boční stěny při smyku rotují, zatímco horní 

zatěţovací destička zůstává nehybná. Vzorek má tvar kruhového mezikruţí o vnitřním a 

vnějším průměru 70 mm, respektive 100 mm a počáteční výšku 5 mm. Axiální, 

normálové napětí je aplikováno pomocí pákového mechanismu na horní destičku. 

Rychlost otáčení krabice lze volit tak, aby zkouška byla drénovaná. Smykové napětí v 

horizontální rovině se mění v radiálním směru, avšak tento vliv je vzhledem k rozměrům 

vzorku zanedbatelný. V torzním přístroji nelze měřit vodorovné normálové napětí ve 

směru smyku, hlavní napětí a tedy Mohrova kruţnice nejsou proto jednoznačně určeny. 

Na začátku a v průběhu smyku, před dosaţením reziduální pevnosti, se částice zeminy 

nepohybují po diskrétní smykové ploše, ale v širší zóně ukloněné vzhledem k horizontální 

rovině. Díky oboustranné drenáţi a malé výšce vzorku je K0 konsolidace velmi rychlá. 

Přístroj byl vyvinut, vzhledem k tvaru osazeného vzorku, pro určení reziduální pevnosti 

rekonstituovaného materiálu, poněvadţ délka smyku je libovolná a plynulá. Ve vzorku 

nedochází k nehomogenitám napětí známým z translační krabice. Výhodou je naopak 

rotace hlavních os napětí během zkoušky. Detailní informace a vyhodnocení moţností a 

schopností torzní smykové krabice jsou ve studii Najser (2004). 

 Vrcholová pevnost rekonstituovaného vzorku naměřená rotačním smykačem 

odpovídá kritické pevnosti zeminy (Najser a Boháč 2005).  

 4.2.4.1  Vyhodnocení zkoušek v rotačním smykači 

 Pro vyhodnocení naměřených dat byl zvolen vztah sinυ'=τ/σ, který je přesnější a 

vychází z nulové dilatance za kritického stavu. Standardně pouţívaná interpretace 

naměřených dat tgυ' = τ/σ´ je zjednodušující a její nepřesnost narůstá se zvyšujícím se 

úhlem vnitřního tření (Najser a Boháč 2005).  

Rekonstituovaná zemina z vrtu EXTII/6 poslouţila k přípravě tří zkoušek v 

rotačním smykovém přístroji, z nichţ kaţdá probíhala za různého normálového napětí, 

100, 200 a 300 kPa.  Z obr. 4.14a je patrné dosaţení vrcholové pevnosti, čili kritické pro 

rekonstituovaný vzorek, a její následný pokles na pevnost reziduální. Proloţení lineární 

obálky procházející počátkem a body vrcholové pevnosti umoţnilo stanovit hodnotu úhlu 

vnitřního tření v kritickém stavu υcr = 19,9 ° (obr. 4.14b). Jak bylo zmíněno výše, rotační 

smykový přístroj poskytuje důvěryhodné určení reziduální pevnosti jemnozrnných zemin. 
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Přímka označená υr definuje reziduální pevnost brněnského jílu υr = 12 °. Hodnota 

reziduální pevnosti při axiálním napětí 100 kPa je nadhodnocena (leţí nad přímkou υr), 

poněvadţ zkouška byla z technických důvodů ukočena před ustálením smykového napětí 

(obr. 4.14a). 

             (a)                                                                                  (b) 

Obr. 4.14: Pracovní diagramy zkoušek v rotačním smykovém přístroji (a) a stanovení obálek pevnosti 

brněnského jílu (b) 

 4.2.5  Porovnání výsledků zkoušek v triaxiálním a rotačním 

smykovém přístroji 

Porovnání obdrţených výsledků z obou přístrojů umoţňuje vytvořit ucelený obraz 

o smykovém chování a smykových charakteristikách neogenního jílu ze stavby VMO 

Dobrovského. 

Obr. 4.15 znázorňuje neodvodněné dráhy napětí vzorků z vrtu EXTII/6 

v zobrazení q vs. p. Přímka υp definuje vrcholovou pevnost stanovenou z výsledků 

triaxiálních zkoušek na neporušených vzorcích. Přímka υcr rot (υcr = 19,9 °) je obálka 

pevnosti v kritickém stavu proloţená počátkem, která byla určena na základě výsledků 

sady zkoušek rekonstituovaných vzorků v rotačním smykovém přístroji a současně 

ověřena triaxiální zkouškou rekonstituovaného vzorku. Předpokládá se nulová soudrţnost 

odpovídající kritickému stavu (Schofield a Wroth 1968). 
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Obr. 4.15: Obálky pevnosti stanovené na základě výsledků zkoušek v triaxiálním a rotačním smykovém 

přístroji 

V průběhu trojosé zkoušky rekonstituovaný vzorek pozbýval tvar válce a získával tvar 

soudku. Při velkém osovém přetvoření, přibliţně v rozsahu εa = 0,10 aţ 0,15, se začaly 

objevovat lokální smykové plochy. Nicméně přetváření vzorku bylo povaţováno za 

dostatečně homogenní (obr. 4.7a), aby mohla být určena (ověřena) obálka pevnosti v 

kritickém stavu o hodnotě υcr = 18,9 °. Z obr. 4.15 je patrná uspokojivá shoda mezi 

kritickou pevností změřenou v rotačním přístroji υcr rot  a vrcholovou pevností 

rekonstituovaného vzorku zjištěnou v trojosém přístroji. Rozdíl ve výsledných hodnotách 

úhlu vnitřního tření v kritickém stavu tak činí 1 °. Jelikoţ trojosá zkouška byla 

realizována s drsnými destičami, které vedou k mírnému podhodnocení pevnosti 

rekonstituovaných vzorků (Najser 2004), je pravděpodobné, ţe výsledná hodnota úhlu je 

vyšší. Přímka υres rot (υres rot = 12 °) odkazuje na reziduální pevnost vycházející ze 

zkoušek v rotačním smykovém přístroji a je podpořena ustálenou povrcholovou pevností 

rekonstituovaného vzroku v trojosém přístroji při velikosti přetvoření 25 %, která je rovna 

11,3 °.  

Stanovené hodnoty pevností brněnského jílu na území konstrukce VMO 

Dobrovského jsou převáţně niţší v porovnání se vzroky z Boby centra Brno (Feda a kol. 

1993), coţ je zřejmé z Tab. 4.4. V případě kritické pevnosti je rozdíl výrazný. U 

reziduální pevnosti neogenního jílu rozdíl pravděpodobně plyne ze skutečnosti, ţe 
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hodnota pro vzorky z BCB byla definována na základě krabicových zkoušek s rozptylem 

dat 11,9 aţ 15,6 °. 

Tab. 4.4: Pevnostní charakteristiky brněnského jílu z lokalit VMO Dobrovského a Boby centrum Brno 

Konstrukce (lokalita) VMO Dobrovského Boby centrum Brno 

Pevnost brněnského jílu c´ (kPa) υ´ (°) c´ (kPa) υ´ (°) 

Vrcholová pevnost υp 28 23,7 18 28 

Kritická pevnost υcr 0 19,9 0 27,7 

Reziduální pevnost υres 0 12 0 14,5 

Konečné body efektivních drah napětí z triaxiální zkoušky definují povrcholovou 

pevnost, která by neměla být zaměňována s pevností reziduální. Pro niţší obor napětí, do 

300 kPa, je povrcholová pevnost přibliţně rovna pevnosti rekonstituovaných vzorků, při 

vyšších napětích je niţší a nachází se mezi pevností kritickou a reziduální. Uvedené 

shledání je v souladu s výsledky studie Boháč (1999) a v dobré shodě s chováním 

Londýnského jílu a jílu Todi (Burland 1990).  

 4.2.6  Shrnutí laboratorních zkoušek 

 Detailní zhodnocení sady laboratorních experimentů, provedené v jednotlivých 

kapitolách, umoţnilo popsat mechanické chování masivu brněnského jílu v oblasti 

konstrukce VMO Dobrovského. Byly stanoveny základní pevnostní charakteristiky 

neogenního jílu (Tab. 4.4), které jsou ve studovaném hloubkovém horizontu konstantní, 

nejeví trend s narůstající hloubkou. Zabarvení jílu se nezdá mít vliv na jeho mechanické 

vlastnosti. Byla ověřena předpokládaná vysoká úroveň překonsolidačního napětí a 

pravděpodobná přítomnost struktury v neporušených vzorcích plynoucí z chemického a 

mineralogického sloţení. Pokročilé laboratorní zkoušky umoţnily stanovení tuhosti jílu v 

rozsahu malých a velmi malých přetvoření a definování její závislosti na napětí a 

přetvoření. 

 Důleţitou poznámkou je, ţe laboratorní experimenty nebyly realizovány za 

účelem detailního studia fyzikálních a chemických vlastností neogenního jílu, nýbrţ pro 

kalibraci zvolených konstitučních modelů, a tedy stanovení jejich materiálových 

parametrů.   
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 Kapitola    5   

Konstituční modely a jejich kalibrace 

 Konstituční model je často nejproblematičtější částí numerického modelu. 

Materiálovým (konstitučním) vztahem rozumíme závislost mezi deformací materiálu a 

jeho stavovými veličinami. V případě zemin je volba konstitučního modelu zásadní, 

poněvadţ chování zemin je značně nelineární a závisí na řadě stavových veličin, jako je 

napětí, pórovitost, stupeň překonsolidace, stupeň nasycení či na tenzorových stavových 

veličinách vyjadřujících pamět na předchozí deformaci. Vhodný konstituční model by 

měl postihnout toto charakteristické chování. Avšak při volbě vzniká problém v podobě 

definice hranice mezi přílišnou matematickou sloţitostí modelu, obtíţným stanovením 

jeho parametrů, vysokými nároky na počítačové vybavení a na druhé straně stále ještě 

korektní předpovědí chování zeminy. V praxi pouţívané konstituční modely jsou z velké 

části zástupci těch jednodušších modelů, které často poskytují nedostatečné předpovědi. 

 Pro vlastní numerické analýzy byly vybrány dva zcela odlišné konstituční modely. 

První, reprezentant skupiny „základních“ modelů, je standardní Mohr – Coulombův 

model, který v České republice představuje nejpouţívanější model v geotechnické praxi. 

Druhým je hypoplastický model pro jíly rozšířený o koncept intergranulárních přetvoření. 

Tento model byl vybrán jako zástupce pokročilých konstitučních modelů, který je 

schopen vystihnout nelinearitu chování zeminy, vysokou tuhost při velmi malých 

přetvořeních i nelineární pokles tuhosti s rostoucím přetvořením. 

 5.1  Mohr – Coulombův model 

 Mohr – Coulombův model je zástupce elasto - plastických modelů, u kterých je 

přetvoření děleno na vratnou (elastickou) a nevratnou (plastickou) část. V našem případě 
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zvolený standardní lineárně elastický, ideálně plastický konstituční model vyţaduje pět 

materiálových parametrů (E, υ, c, υ, ψ). Lineárně elastická část modelu je definována 

konstantní izotropní maticí tuhosti, z čehoţ vyplývá, ţe model neuvaţuje ţádné stavové 

proměnné a je tak definována přímá závislost mezi celkovým napětím σ a celkovým 

přetvořením ε. Matice tuhosti je tenzorem čtvrtého řádu určeného ve většině případů 

pomocí Youngova modulu E a Poissonova čísla υ. Pro prvotní přitíţení je tak 

napěťodeformační chování modelováno s konstantní tuhostí aţ do určité úrovně napětí σ, 

které odpovídá porušení zeminy. Obdobně je modelován proces odlehčení – přitíţení, 

jenţ uvaţuje stejnou materiálovou odezvu a tuhost jako v případě prvotního přitíţení (obr. 

5.1a).  Při dosaţení napětí porušení σ, začne docházet ke vzniku plastických deformací 

zahrnujících vznik nevratných přetvoření. Aby se rozhodlo, zda-li dochází k přírůstkům 

plastického přetvoření, či je odezva materiálu elastická, je lineárně elastická část modelu 

doplněna o Mohr – Coulombovu podmínku plasticity f(σ) (rovnice 5.1), která je závislá 

na stavové proměnné napětí σ. 

                                                              (5.1) 

Pro numerickou implementaci Mohr – Coulombovy podmínky plasticity je vhodnější její 

zápis pomocí maximálních a minimálních hlavních napětí σ1 a σ3 a soudrţnosti c (rovnice 

4.2) (Mašín).  

                     (5.2) 

Podmínka plasticity definuje plochu plasticity, která vymezuje v prostoru napětí 

všechny dosaţitelné stavy zeminy (obr. 5.1b). Určena je konstantním úhlem vnitřního 

tření υ a v prostoru hlavních napětí má tvar jehlanu s vrcholem situovaným v počátku v 

případě nulové soudrţnosti c. MC plocha plasticity má šestiboký příčný přůřez v 

deviátorové rovině. Ta je dána podmínkou tr σ = konst. (tr značí stopu tenzoru), kde první 

invariant napětí, střední napětí p, je konstantní.  
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(a)                                                                                  (b) 

Obr. 5.1: Lineárně elastické, ideálně plastické chování Mohr – Coulombova modelu (a), MC plocha 

plasticity v prostoru hlavních napětí s c´ = 0 kPa (Möller 2006). 

Zemina se uvnitř plochy plasticity chová linárně elasticky, coţ je řízeno elastickou maticí 

tuhosti. Aby bylo moţné stanovit směr přírůstku plastického přetvoření, za předpokladu 

splnění podmínky plastického zatěţování, je definována plocha plastického potenciálu 

g(σ) (rovnice 5.3). Ta má obdobnou formulaci k ploše plasticity, avšak je definována 

pomocí úhlu dilatance ψ.  

                             (5.3) 

Z definice podmínky plasticity f(σ) a plastického potenciálu g(σ) je zřejmé, ţe MC model 

je formulován v prostředí nesdruţené plasticity (za podmínky υ ≠ ψ). Zavedení formulace 

sdruţené plasticity by vedlo k výraznému přehodnocení úhlu dilatance ψ. 

 

 5.1.1  Kalibrace Mohr – Coulombova modelu 

 Kalibrace materiálových parametrů proběhla na základě parametrické studie s 

vyuţitím programu Triax (Mašín 2005). Tento program je vhodný pro simulace 

laboratorních experimentů s vyuţitím elastických, elastoplastických a hypoplastických 

konstitučních modelů, a stává se tak příhodným prostředkem pro kalibraci, vývoj a 

testování konstitučních modelů.  
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 Standardní Mohr – Coulombův model vyţaduje 5 parametrů, E, υ, c, υ, ψ, jejichţ 

kalibrace proběhla na výsledcích nedrénovaných triaxiálních zkoušek (CIUP) vzorků z 

vrtu EXTII/6.   Kalibrace Youngova modulu E je zobrazena na obr. 5.2a v prostoru 

deviátorového napětí q a axiálního přetvořní εa. Parametr ψ je úhel dilatance, jehoţ 

kalibrace spolu s Poissonovým číslem υ je předmětem obr. 5.2b v zobrazení změny 

pórového tlaku du a axiálního přetvoření εax.  

        (a)                                                                                (b) 

        (c) 

Obr. 5.2: Kalibrace parametrů E, υp, c (a), υ, ψ (b) Mohr – Coulombova konstitučního modelu a simulace 

neodvodněné dráhy napětí (c) 

Při kalibraci parametru υp byla uvaţována nulová soudrţost c a za parametr υp byla vzata 

hodnota vrcholového úhlu vnitřního tření kalibrovaného na základě experimentu při 

napětí 275kPa. Tento způsob kalibrace se jevil jako vhodnější, neţ-li kalibrace na 

výsledcích všech tří smykových zkoušek z obr. 4.5b v kapitole 4.2.2.5 Vyhodnocení 

triaxiálních zkoušek. Linearizace obálky pevnosti na základě tří experimentů by vedla k 

vysoké hodnotě soudrţnosti, která je z důvodu nelinearity obálky pevnosti v oboru 
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niţších napětí, které jsou předmětem zájmu následujících numerických studií, 

nerealistická. Obr. 5.2c ukazuje simulaci neodvodněné dráhy napětí v prostoru q vs. p. 

Finální parametry Mohr – Coulombova modelu jsou uvedeny v tabulce Tab. 5.1. 

Tab. 5.1: Parametry brněnského jílu pro Mohr – Coulombův model kalibrované na laboratorních zkouškách 

υ c ψ E ν 

28.5° 0 kPa 3° 8 MPa 0.4 

 

 5.2  Hypoplastický model pro jíly 

 Druhý zvolený konstituční model je zaloţený na teorii hypoplasticity, relativně 

novém přístupu k modelování geomateriálů. První rámcové teorie prezentuje Kolymbas 

na univerzitě v Karlsruhe na konci sedmdesátých let. Nezávisle na německé větvi, 

probíhal vývoj současně i na univerzitě v Grenoblu (Chambon 1994).  

Hypolastické modely se svou formulací zásadně odlišují od elastoplastických 

modelů. Přetvoření se nedělí na elastickou a plastickou část a nejsou zavedeny 

elastoplastické předpoklady jako plocha plasticity, plastický potenciál či podmínka 

konzistence. První matematické formulace byly odvozeny metodou „pokus - omyl“ 

studující schopnost modelu předpovídat důleţité vlastnosti zemin. Vystihnout jejich 

nelineární chování přímo, bez zavádění přepínacích funkcí jako je podmínka plastického 

přitěţování, umoţňuje nelineární charakter hypoplastické rovnice (5.4). 

                                                                                             (5.4) 

V přírůstkové formě konstituční rovnice T je Jaumannova rychlost Cauchyho 

napětí, ℒ hypoelastický tenzor tuhosti čtvrtého řádu, N tenzor druhého řádu a D je tenzor 

rychlosti přetvoření, který je v druhém členu rovnice v Euklidovské normě. Ta umoţňuje 

modelu předpovídat niţší tuhost pro přitíţení, neţ pro odlehčení, aniţ by bylo vyuţito 

dvou různých rovnic jako v případě elastoplasticity. Cauchyho napětí T a číslo pórovitosti 

e jsou uvaţovány jako stavové proměnné.  
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Výzkum v oblasti hypoplasticity započatý na univerzitách v Karlsruhe a Grenoblu 

byl zaměřen na vývoj materiálového modelu pro hrubozrnné zeminy (písky, štěrky). 

Hypoplastické modely pro jemnozrnné zeminy byly v daném období opomíjeny. 

Významným modelem, který shrnul poznatky v oblasti hypoplasticity byl von 

Wolffersdorffův model (1996). Tento model byl vylepšen o podmínku kritických stavů 

Matsuoka – Nakai, avšak jeho formulace zůstává nevhodná pro jemnozrnné zeminy 

v důsledku vzájemného propojení tenzorů ℒ a N, nemoţnosti nezávislého stanovení 

smykové tuhosti na objemové tuhosti, coţ způsobovalo výrazné podhodnocení smykové 

tuhosti zemin s nízkým úhlem vniřního tření.  

Implementace konceptu kritických stavů, tedy zavedení vlivu hustoty 

(pyknotropie) a úrovně napětí (barotropie), představovala důleţitý krok ve vývoji 

hyponastického modelu. Modifikovaný tvar rovnice (Gudehus, 1996) má následující tvar 

(5.5), kde fs a fd jsou skalární faktory barotropie a pyknotropie. 

                                                                                          (5.5) 

Herle a Kolymbas (2004) upravili von Wolffersdorffův model a umoţnili 

nezávislou kalibraci smykového modulu, která odstranila předchozí nevýhodu. 

Modifikovali hypoelastický tenzor ℒ  a zavedli parametr r řídící poměr smykové a 

objemové tuhosti, čímţ výrazně zlepšili předpovědi chování jílů. Nicméně přijali vliv 

hustoty (překonsolidace) a úrovně napětí na chování zeminy identické k von 

Wolffersdorffovu modelu, které jsou nevhodné pro modelování jílů. Nadále tak zůstávaly 

nedostatky ve formulaci v podobě závislosti smykového modulu G0 na deviátorovém 

napětí q, nenulové hodnoty spodní hranice čísla pórovitosti e, exponenciálního vyjádření 

čáry normální stlačitelnosti. Vlastnosti, které neodpovídají chování jílů nebo jsou 

nevhodné pro jejich simulaci. Avšak i celková sloţitost kalibrace parametrů modelu činily 

tento model nevhodným pro geotechnickou praxi. 

Nedostatek vhodných hypoplastických formulací vystihujících chování 

jemnozrnných zemin (jílů) odstraňuje Mašín (2005) a Mašín a Herle (2005). 

Hypoplastický model pro jíly vychází z německé vývojové větvě, která je pro praktické 

vyuţití přijatelnější. Hypoplastický model pro jíly (Mašín 2005) předpovídá limitní stavy 

obdobné modelu Cam jílu a zároveň vyţaduje stejný počet materiálových parametrů, 
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podobného či stejného fyzikálního významu. Výsledný model tak představuje kombinaci 

fyzikálních principů, na jejichţ základě je vyvinut model Cam jílu (Gudehus a Mašín 

2009), s matematickou formulací hypoplastických modelů německé školy (von 

Wolffersdorffův  model a model „Herle a Kolymbas“). 

Výhody hypoplastické formulace s ohledem na elastoplastické byly 

demonstrovány v řadě srovnávacích studií (Mašín 2008, 2009, Hájek a Mašín 2006).    

Mašín se v nedávných letech zaměřil na vývoj verzí hypoplastického modelu pro 

nestandardní materiály, vzniká tak model pro jíly s metastabilní strukturou (Mašín 2007), 

nenasycené zeminy (Mašín 2008) a termomechanický model (Mašín 2011). 

  Hypoplastický model pro jíly (Mašín 2005) ve své základní verzi vyţaduje pět 

materiálových parametrů N, λ
*
, κ

*
, υc, r, které odpovídají Modifikované verzi modelu 

Cam jílu. Uvedené parametry je snadné kalibrovat na základě standardních laboratorních 

experimentů, coţ činí z hypoplastického modelu pro jíly vhodné řešení pro geotechnickou 

praxi. Paramatry  N, λ
*
, κ

* 
definují pozici a sklon izotropní čáry normální stlačitelnosti a 

čáry izotropního odlehčení. υc je úhel vnitřního tření v kritickém stavu a parametr r řídí 

smykovou tuhost zeminy v rozsahu středních a velkých přetvoření.    

 

 5.2.1  Koncept intergranulárních přetvoření 

 Základní forma hypoplastického modelu dobře předpovídá chování zeminy při 

monotónním zatěţování pro střední a velká přetvoření. Aby nedocházelo ke kumulaci 

deformací během cyklického zatěţování, a aby se zlepšily předpovědi modelu v rozsahu 

velmi malých přetvoření (10
-5

 aţ 10
-6

), byla matematická formulace rozšířena o koncept 

intergranulárních přetvoření (Niemunis a Herle 1997). Formulace zavádí novou stavovou 

proměnnou δ, tenzor druhého řádu nazvaný intergranulární přetvoření. Celkové 

přetvoření v průběhu přitěţování je tak sloţeno z deformace mezivrstev na kontaktech 

zrn, kvantifikované prostřednictvím δ, a deformace vycházející z přeskupení zrn skeletu, 

které je předpovídáno základní hypoplastickou rovnicí (5.5).  

 Po dosaţení maximální hodnoty intergranulárního přetvoření δ je další deformace 

řízena základním hypoplastickým vztahem (5.5). Dojde-li k úplnému obrácení či 

neutrálnímu zatěţování zeminy (směr je definován podmínkou zatěţování D : δ), vzniklá 

přetvoření odpovídají deformacím mezivrstev, skelet (zrna) vzorku je fixován, výsledné 
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chování je hypoelastické a model předpovídá největší moţnou tuhost pro dané napětí a 

číslo pórovitosti e. Přírůstková forma pro hypoelastickou deformaci je vyjádřena 

vztahem: 

                                              (5.6) 

kde fs a ℒ se shodují s veličinami v rovnici (5.5), mR je konstanta (materiálový parametr) 

kontrolující tuhost pro odlehčení a opětovné zatěţování. Ve formulaci můţe být nahrazen 

parametrem mT pro neutrální zatěţování. Předpovědi modelu jsou určeny interpolací mezi 

rovnicemi (5.6) a (5.5). Interpolační funkce obsahuje další tři parametry, R, χ a βr. 

Parametr R definuje velikost elastické oblasti měřené v prostoru přetvoření, parametry χ a 

βr jsou exponenty v extrapolační funkci, která kontroluje tvar křivky poklesu tuhosti se 

smykovým přetvořením. Vhodná evoluční rovnice pro δ nám umoţňuje charakterizovat 

„paměť“ zeminy na předchozí deformace a tedy i následné chování. Detailní informace 

týkající se konceptu intergranulárních přetvoření jsou ve studii Niemunis a Herle (1997).  

 5.2.2  Kalibrace hypoplastického modelu 

 Model byl kalibrován na základě výsledků laboratorních zkoušek provedených na 

neporušených a rekonstituovaných vzorcích připravených z vrtu EXTII/6, hloubky 15 

metrů. Základní verze hypoplastického modelu pro jíly vyţaduje pět materiálových 

parametrů, které odpovídají Modifikovanému Cam clay modelu: N, λ
*
, κ

*
, υc, r.   

 Parametry N a λ
*
 definují pozici a sklon čáry izotropní normální stlačitelnosti NCL 

v logaritmickém zobrazení ln p/pr vs. ln (1+e), které je přesnější v rozsahu napětí, jeţ 

jsou běţná pro geotechnickou praxi (Butterfield 1979). Ve vztahu (5.7) je p střední napětí, 

e číslo pórovitosti a pr referenční napětí 1 kPa. 

                                    (5.7) 

Parametr κ
*
 definuje sklon čáry izotropního odlehčení ve stejném zobrazení. Všechny tři 

parametry byly kalibrovány na základě edometrické zkoušky neporušeného vzorku 

brněnského jílu, při které axiální napětí přesáhlo hodnotu překonsolidačního napětí, 

abychom spolehlivě stanovili NCL. Zkouška na neporušeném vzorku poskytla přímé 
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zohlednění efektu struktury přírodních jílů. Obdrţené parametry N, λ
*
, a κ

*
 tak 

nereprezentují standardní hodnoty vycházející z kalibrace modelu na data 

rekonstituovaných vzorků. Uvedený způsob kalibrace je moţný z důvodu tuhé aţ pevné 

konzistence brněnských jílů. V tomto typu zemin převládají stabilní prvky vnitřní 

struktury (Baudet a Stallebrass 2004, Cotecchia a Chandler 2000), tudíţ není nutné 

zavádět více pokročilý model (např. Mašín 2007), který explicitně začleňuje degradaci 

struktury s rostoucím napětím. Hodnoty parametrů odpovídají, případně byly přepočteny 

na hodnoty pro izotropní stlačitelnost. Kalibrace všech tří parametrů je na obrázku 5.3. 

Obr. 5.3: Kalibrace parametrů N, λ
*
 a κ

*
 hypoplastického modelu na datech edometrické zkoušky 

neporušeného vzorku   

 Parametr υc je úhel vnitřního tření v kritickém stavu, který byl kalibrován na 

výsledcích zkoušek rekonstituovaných vzorků v rotačním smykovém přístroji a ověřen 

triaxiální zkouškou  CIUP rekonstituovaného vzorku. Jak je shrnuto v kapitole 4.2.2 

Triaxiální zkoušky, stanovení úhlu vnitřního tření v kritickém stavu z triaxiální zkoušky 

na neporušeném vzorku není důvěryhodné, kvůli lokalizaci přetvoření na smykové ploše. 

Jako výsledná rigorózní hodnota kritického úhlu vnitřního tření je uvaţován vrcholový 

úhel z rotačního přístroje (Najser a Boháč 2005), který byl stanoven lineární regresí body 

vrcholové pevnosti (obr. 5.4) a odpovídá hodnotě υc = 19,9 °. 
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Obr. 5.4: Kalibrace úhlu vnitřního tření v kritickém stavu υc na výsledky zkoušek v rotačním smykovém 

přístroji rekonstituovaných vzorků 

 Parametr r je definován jako poměr objemového a smykového modulu, jenţ řídí 

smykovou tuhost zeminy. Jelikoţ model predikuje pozvolný pokles smykové tuhosti, je 

vhodnější určit parametr r pomocí parametrické studie, neţ z jeho přímé definice. Metoda 

je výhodná i z pohledu, ţe zde neexistuje vzájemný vztah s jiným materiálovým 

parametrem, který by pro svou kalibraci vyţadoval parametrickou studii. Parametr r byl 

stanoven na základě napěťodeformačních křivek (pracovních diagramů) triaxiálních 

smykových zkoušek CIUP na neporušených vzorcích s konstantním komorovým napětím. 

Obr. 5.5a vztahující deviátorové napětí q vůči axiálnímu přetvoření εa ukazuje, ţe zvolená 

hodnota parametru r = 0,45 dobře vystihuje napěťodeformační chování vzorku izotropně 

konsolidovaného na napětí 275 kPa, které odpovídá geostatickému napětí v úrovni odběru 

vzorku. Obrázek 5.5b představuje simulaci efektivních neodvodněných drah napětí. 

          (a)                                                                                                  (b) 

Obr. 5.5: Kalibrace parametru r hypoplastického modelu na nedrénovaných triaxiálních zkouškách (a) a 

simulace nedrénovaných drah napětí neporušených vzorků (b) 
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 Jak bylo zmíněno výše, hypoplastický model pro jíly dobře predikuje chování 

zeminy pro střední aţ velká přetvoření. Aby model korektně předpovídal vysokou 

počáteční smykovou tuhost v rozsahu velmi malých přetvoření, její nelineární pokles 

s rostoucím smykovým přetvořením a efekty paměty na předchozí deformaci (Atkinson a 

kol. 1990), je zaveden koncept intergranulárních přetvoření, který vyţaduje dalších pět 

materiálových parametrů, mR, mT, R, βr a χ. Tyto parametry byly odvozeny z měření 

smykové tuhosti prostřednictvím lokálních snímačů LVDT (obr. 5.6b) a „bender 

elementů“ (obr. 5.6a).  

 Parametr mR je definován vztahem (Mašín 2005):  

                                                         (5.8) 

kde r a λ
*
 jsou parametry základní verze hypoplastického modelu, p je střední napětí a G0 

počáteční smykový modul v rozsahu velmi malých přetvoření. Z měření smykové tuhosti 

bender elementy vyplývá hodnota G0 = 80 MPa při efektivním napětí p = 275 kPa. Dle 

vztahu (5.8) je parametr mR = 16,75. Obr. 5.6a ukazuje lineární regresi výsledků měření 

bender elementy pro vypočtenou hodnotu mR. Tento lineární nárůst G0 s p neodpovídá 

přesně trendu získaných experimentálních dat. Model byl kalibrován tak, aby předpovídal 

správně G0 v hloubce tunelu. Z důvodu omezeného mnoţství meření počáteční tuhosti byl 

přijat předpoklad mR = mT. Parametry R, βr a χ byly nalezeny prokládáním křivky poklesu 

smykové tuhosti vůči axiálnímu přetvoření u dvou nedrénovaných zkoušek (EXTII/6 - 

275kPa a INK17 – 234kPa). Obr. 5.6b znázorňuje smulaci křivky poklesu tuhosti a 

výsledky měření snímačem LVDT pro zkoušku EXTII/6 při p = 275 kPa. Výsledné 

hodnoty materiálových parametrů  hypoplastického modelu pro jíly s konceptem 

intergranulárních přetvoření pouţitých v této práci jsou v tabulce 5.2.   
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  (a)                                                                                    (b) 

Obr. 5.6: Smyková tuhost neporušeného brněnského jílu predikovaná hypoplastickým modelem v rozsahu 

velmi malých (a) a malých přetvoření (b). Kalibrace parametrů mR (a) a R, βr , χ (b). 

Tab. 5.2: Parametry brněnského jílu pro hypoplastický model kalibrované na laboratorních zkouškách 

υc λ* κ* N r mR mT R βr χ 

19.9° 0.128 0.01 1.506 0.45 16.75 16.75 0.0001 0.2 0.8 

 

 5.3  Simulace kvartérních vrstev 

 Analýza senzitivity numerického modelu na změnu hodnoty materiálového 

parametru (viz kapitola 7.1.1 Analýza sensitivity) ukázala, ţe deformace povrchu terénu 

vzniklé od raţby tunelu, a deformace v okolí tunelu, jsou ovlivněny především 

souvrstvím neogenních jílů. Na základě těchto výsledků byly kvartérní vrstvy nasedající 

na brněnský neogenní jíl (naváţky, sprašové hlíny a písčité štěrky) simulovány Mohr – 

Coulombovým modelem. Hodnoty materiálových parametrů pro MC model byly převzaty 

od firmy GEOtest Brno a.s.  

 Souvrství spraší a sprašových hlín bylo zatříděno dle ČSN 731001 do skupiny F6 

se symboly CI (aţ CL), tedy se střední plasticitou. Konzistence v nejvyšších polohách je 

tvrdá a směrem do hloubky přechází v pevnou aţ tuhou. Parametry byly odvozeny ze 

zkoušek ve smykové krabici a indexových zkoušek s přihlédnutím k normovým 

charakteristickým hodnotám. Parametry pro ulehlé hlinité aţ písčité štěrky zatříděné do 

skupiny G4 aţ G3 se symboly GM aţ G-F byly odvozeny z indexových zkoušek a 
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normových charakteristických hodnot dle ČSN 731001.    

(Pavlík a kol., 2003).  

 Materiálové parametry kvartérních geologických vrstev nasedajících na neogenní 

jíl jsou uvedeny v tabulce 5.3.   

Tab. 5.3: Parametry kvartérních geologických vrstev 

zemina υ [°] c [kPa] ψ [°] E [MPa] ν 

naváţka 20 10 4 10 0,35 

sprašová hlína 28 2 2 45 0,4 

písčitý štěrk 30 5 8 60 0,35 
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 Kapitola    6   

Simulace průzkumné štoly  

 Numerické analýzy průzkumné štoly tunelu Královo Pole byly provedeny 

metodou konečných prvků MKP v programu Tochnog Professional (Rodemann 2008). 

Tochnog umoţňuje řešení širokého spektra geotechnických a mechanických problémů a v 

kombinaci s implementovanými přírůstkově nelineárními konstitučními modely 

představuje účinný nástroj pro řešení takových úloh. Výpočet probíhá prostřednictvím 

vstupního souboru datového formátu (viz Příloha 4), ve kterém uţivatel podrobně 

definuje řešenou úlohu, počáteční a okrajové podmínky, materiálové parametry 

konstitučních modelů, způsob a postup výpočtu. Uvedené výhody z pohledu řešení 

geotechnického problému jsou však kompenzovány vyšší uţivatelskou náročností v 

porovnání s grafickými programy (Plaxis, GEO). 

 6.1  3D model průzkumné štoly 

 Pro numerické analýzy raţby průzkumné štoly byl zvolen úsek staničení 0,755 – 

0,850 km tunelové trouby II (viz Příloha 1). Ve vybraném úseku štola prochází územím s 

niţší hustotou povrchové zástavby a při realizaci díla zde nebyla přijímána zvláštní 

opatření v podobě mikropilotových deštníků a kompenzační injektáţe, která by ovlivnila 

výslednou hloubku a tvar poklesové kotliny. Předmětem MKP simulací se stala raţba 

štoly IIb. Výsledné deformace povrchu terénu plynoucí z realizace podzemní konstrukce 

byly porovnány s daty naměřenými sluţbou monitoringu na nivelačním profilu ve 

staničení 0,840 km. 
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 6.1.1  Geometrie  

 Geometrie průzkumné štoly a síť metody konečných prvků byla připavena v 

programu GID 9 (CIMNE) a je předmětem obr. 6.1.  

Obr. 6.1: Geometrie a 3D síť pro simulaci průzkumné štoly 

Tento software je vhodný pro pre- a postprocessing numerických simulací, tedy pro 

geometrické modelování, tvorbu sítí a vizualizaci numerických výsledků. Síť konečných 

prvků řešeného problému se skládá ze 7254 8-uzlových šestistěnných elementů a 8416 

uzlů. Uvedený typ elementu (hex8) byl pouţit pro simulaci zeminy i tunelového ostění. 

Upřednostnění elementů kontinua, pro modelování tunelového ostění ve 3D analýze, před 

„shell“ elementy je podpořeno srovnávací studií Augarde a Burd (2001). Vygenerovaná 

síť o šířce 131 m, výšce 40,7 m a délce 95 m byla navrţena tak, aby okrajové podmínky 

definované na hranicích sítě neovlivnily predikované deformace zeminy v okolí 

podzemního díla. 

 Záklenek průzkumné štoly je situován 21,2 metru pod povrchem terénu. Štola má 

přibliţně trojúhelníkový tvar o šířce 5,4 metru a výšce 4,85 m. 27,7 metru mocná vrstva, 

ve které je štola umístěna, charakterizuje brněnský neogenní jíl, který je simulován 

hypoplastickým modelem pro jíly s konceptem intergranulárních přetvoření a druhou 

alternativou je standardní verze Mohr – Coulombova modelu. Nasedající vrstvy, písčité 

štěrky o mocnosti 8 metrů, spraše a tenká vrstva naváţek o celkové mocnosti 5 metrů, 

jsou simulovány ve všech analýzách Mohr – Coulombovým modelem.  

 Na vertikálních stěnách sítě byly definovány okrajové podmínky v podobě 
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nulových horizontálních pohybů, dno sítě bylo omezeno ve všech směrech. 

 6.1.2  Simulace postupu ražby 

 3D numerická analýza je efektivní řešení při snaze reálně popsat raţbu 

podzemního díla a zohlednit 3D – efekty doprovázející realizaci skutečné konstrukce. 

Předepsaná délka záběru pro raţbu štoly činila 1 metr a současně 40 cm v prostoru čelby 

se ponechávalo nevystrojených jako manipulační prostor. Průměrná rychlost raţby, v 

námi zvoleném úseku staničení, se pohybovala mezi 3 aţ 4 bm za den.  

 Tento reálný postup raţby byl aproximován v jednotnou délku záběru 1,2 metru 

(obr. 6.2). Průběh odtěţování kaţdé čelby byl rovnoměrně rozloţen do časového úseku 8 

hodin, coţ odpovídá rychlosti raţby 3,6 m/den. Po odtěţení elementů jílu odpovídajících 

geometrii daného záběru byly aktivovány přilehlé elementy ostění, a to změnou 

materiálových parametrů z „clay“ na „lining“. Tato simulace procedury raţby dostatečně 

přesně reprezentuje způsob prováděný „in situ“. Na obr. 6.1 je patrný zhustěný úsek sítě o 

délce 30 metrů, který je rozdělěn na 25 segmentů o šířce 1,2 metru, který představuje 

simulovanou délku raţby štoly. Zbývajících 65 metrů sítě je ponecháno pro vyhodnocení 

3D efektů raţby, zejména podélné poklesové kotliny.   

Obr. 6.2: Simulace postupu ražby průzkumné štoly s délkou záběru 1,2 metru 

 6.1.3  Ostění průzkumné štoly 

 Primární ostění průzkumné štoly sestávalo ze sříkaného betonu tlouštky 10cm 

doplněného o ocelovou výstuţ s roztečí 1 m a několika vrstev KARI sítí. Ostění bylo 

vţdy instalováno v co moţná nejkratším čase po odtěţení nové čelby, lze tedy říci, ţe se 
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jedná spíše o metodu „stříkaného betonu“, uplatňovanou především v prostředí 

Londýnského jílu, neţ-li NRTM. 

 Časově závislé napěťodeformační chování stříkaného betonu je poměrně sloţité a 

volba vhodného konstitučního vztahu a odpovídajících parametrů má výrazný vliv na 

predikované deformace vzniklé od realizace podzemní konstrukce. Škála pouţitých 

konstitučních vztahů charakterizujících chování betonu je v mezinárodní literatuře značně 

široká. Od lineární elasticity (Karakus a Fowell 2005, 2007, Möller a kol. 2003, Ng a kol. 

2004, Dasari a kol. 1996, Tang a kol. 2000) přes lineární elasticitu s časově závislým 

Youngovým modulem E (Mašín 2009, Yazdchi a kol. 2006, Powell a kol. 1997, Dasari a 

kol. 1996) po sloţité konstituční modely zaloţené na viscoplasticitě (Meschke a kol. 

1996) a časově závislé nelineární elasticitě (Histake 2003). 

 Pro numerické simulace ostění průzkumné štoly byl vybrán lineárně elastický 

konstituční vztah s Youngovým modulem závislým na čase, jenţ se shoduje se studií 

Mašín (2009). Nelineární chování, creep, relaxace, ani podmínka plasticity nebyla 

uvaţována. Analýzy provedené v předstihu této práce (Mašín 2009, Yazdchi a kol. 2006) 

ukázaly, ţe zavedení podmínky plasticity nijak výrazně neovlivňuje vypočtené 

deformace. Pro výpočet časově závislé tuhosti ostění E byl pouţit empirický 

exponenciální vztah (Pöttler 1990, Oreste 2003): 

                                         (6.1) 

kde Ef  je konečná hodnota Youngova modulu, α je parametr, a tr = 1 den je referenční čas. 

Jelikoţ podrobnější informace o chování aplikovaného primárního ostění ze stříkaného 

betonu nebyly dostupné, byly převzaty parametry pouţité Mašínem (2009), Ef = 14,5 GPa 

a α = 0,14, které kalibroval Bae a kol. (2004) na experimentální data (obr. 6.3). 
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Obr. 6.3: Kalibrace Youngova modulu E stříkaného betonu závislého na čase na experimentální data 

(Mašín 2009, Bae a kol. 2004) 

Hodnoty takto stanovených materiálových paramtetrů však odpovídají primárnímu ostění 

tloušťky 30 cm. Proto byla finální hodnota Youngova modulu Ef  přepočtena dle vztahu 

(6.2) na tuhost adekvátní tloušťce ostění d = 10 cm, na odpovídající hodnotu Ef = 2,57 

GPa. EA (Ef) je axiální tuhost betonu, EI je ohybová tuhost betonu. 

                                                          (6.2) 

Za Poissonovo číslo υ stříkaného betonu byla uvaţována hodnota 0,1. Z důvodu 

zachování stability výpočtu a simulace okamţité pevnosti instalované výztuţe byla 

zavedena počáteční tuhost stříkaného betonu 5 MPa. Časová závislost tuhosti ostění si 

vyţádala sestavení numerického modelu takovým způsobem, aby „pseudočas“ zavedený 

do numerického modelu souhlasil s reálným časem raţby. Originální hodnota parametru 

tuhosti byla později pouţita pro simulaci primárního ostění plného profilu tunelu. 

Podrobnější studie vlivu parametru α na předpovědi numerických analýz je ve studii 

Mašín (2009). 

 6.1.4  Počáteční podmínky 

 Počáteční podmínky, odvozené z laboratorních zkoušek a terénních měření, 

významně ovlivňují předpovědi deformací vzniklých od raţby podzemního díla. 

Nejdůleţitější, z daného pohledu a mnoţství provedených studií, se ukazuje stanovení 

hodnoty součinitele zemního tlaku v klidu K0. V kapitole 2 Současný stav znalostí bylo 

rešerší zahraniční a domácí literatury ukázáno, ţe sniţování hodnoty K0 vede k 
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předpovědi uţší a hlubší poklesové kotliny. Ta je v převáţném mnoţství realizovaných 

analýz ţádoucí proto, aby se řešitel přiblíţil, či vystihl, skutečný tvar a hloubku naměřené 

poklesové kotliny. Z tohoto důvodu značná část autorů bere v úvahu spodní hranici 

hodnoty K0, či její redukovanou hodnotu.  

 Stanovení skutečné hodnoty K0 „in situ“ vyţaduje vhodná měření a jejich 

adekvátní vyhodnocení. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke stanovení K0 na základě 

výsledků vlastních laboratorních experimentů neporušených a rekonstituovaných vzorků 

brněnského jílu. V numerických analýzách byly uvaţovány dvě krajní hodnoty pro K0. V 

prvním případě byla hodnota K0 určena z empirického vztahu dle Mayne a Kulhawy 

(1982): 

                                      (6.3) 

φ je úhel vnitřního tření v kritickém stavu, který byl kalibrován na výsledky zkoušek v 

rotačním smykovém přístroji rekonstituovaného vzorku, a je roven 19,9 °. OCR je 

koeficient překonsolidace vycházející z edometrické zkoušky neporušeného vzorku, z níţ 

bylo Casagrandeho metodou stanoveno překonsolidační napětí 1800 kPa vedoucí na OCR 

= 6,5. Z rovnice (6.3) vypočtené K0 = 1,25 předpokládá, ţe zjevná překonsolidace 

brněnského jílu je způsobena jeho geostatickým odlehčením, tedy denudací nadloţních 

vrstvev o mocnosti 80 aţ 100 metrů. Druhá moţná interpretace je, ţe zaznamenaná 

překonsolidace vychází z creepu zeminy. Ta vede k výpočtu K0 podle Jákyho vztahu 

(1948): 

                                               (6.4)  

Z rovnice (6.4) vyplývá K0 = 0,66. Hodnoty K0 pro nadloţní kvartérní vrstvy byly vţdy 

vypočteny ze vztahu (6.4) a úhlů vnitřního tření z Tab. 5.4 kapitoly 5.3 Simulace 

kvartérních vrstev a odpovídají podmínkám normální konsolidace. 

 Počáteční podmínky dále zahrnují určení vertikálních a horizontálních napětí, 

které jsou kontrolovány jednotkovou tíhou zeminy, koeficientem K0 a úrovní hladiny 

podzemní vody. Vertikální efektivní napětí vychází z jednotkové tíhy zeminy: γ=18,8 

kN/m
3
 pro jíl, 19,5 kN/m

3
 pro spraš, sprašovou hlínu a 19,6 kN/m

3
 pro písčitý štěrk. 

Horizontální efektivní napětí je vypočteno skrze hodnotu K
0
. Hladina podzemní vody je 
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vázána na vrstevné rozhraní písčitého štěrku a jílu v hloubce 12,7 m pod terénem. 

 Počáteční číslo pórovitosti e = 0,83 bylo odvozeno z výsledků triaxiálních 

zkoušek neporušených vzorků připravených z obou vrtů. Ze stanovené průměrné vlhkosti 

po zkoušce w = 31,3 % je dopočtena hodnota e ze vztahu:  

                                                                   (6.5) 

kde S je stupeň nasycení. Ten se u neporušených vzorků pohyboval v rozmezí 0,94 – 0,97 

a po nasycení vzorku tlakem 300 kPa bylo ve výpočtu uvaţováno S = 1. ρs = 2,66 g/cm
3
 

je specifická objemová hmotnost stanovená ČGS. Námi stanovená vlhkost byla ověřena 

vlhkostmi zjištěnými laboratoří firmy GEOtest Brno a.s., jeţ odebírala vzorky zeminy z 

různých hloubkových úrovní v průběhu realizace průzkumných vrtů. Laboratorní hodnotu 

jsme porovnali s údaji z vrtů INK4, INK3 a INK7, ve kterých se přirozená vlhkost jílu 

nacházela v rozmezí přibliţně 27 – 38 % (obr. 6.4). Je patrné, ţe hodnoty vlhkosti 

směrem do hloubky (60 metrů) nejeví ţádný jasný trend, pohybují se chaoticky v 

uvedeném rozptylu dat, coţ platí i o horizontálním směru. Tato zjištěná skutečnost souvisí 

s následným předpokladem konstantního čísla pórovitosti e v prostředí neogenního jílu 

přijatého v numerických analýzách. 

Obr. 6.4: Hodnoty vlhkosti neogenního jílu stanovéné v průzkumných vrtech a jejich vývoj s hloubkou (data 

z Pavlík a kol. 2003), porovnána s hodnotou odvozenou z laboratorních experimentů.  
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 Všechny numerické analýzy byly provedeny jako nedrénované s redukovaným 

objemovým modulem vody Kw implementovaným do materiálové matice tuhosti (Potts a 

Zdravkovic 1999). Z hlediska hydraulické vodivosti neogenních jílů řádu 10
-9

 m/s a 

rychlosti výstavby díla, vystihují simulované nedrénované podmínky dobře chování 

jílového masívu in - situ. Jako vhodná hodnota objemového modulu byla zvolena Kw = 

10
5
 kPa, odpovídající práci Mašína (2009). Tato velikost Kw byla definována pro velmi 

podobné geologické prostředí překonsolidovaného Londýnského jílu (Hight a kol. 2007). 

Nadloţní kvartérní vrstvy byly modelovány jako drénované. 

 Hypoplastický model pro jíly s intergranulárním přetvořením, jako zástupce 

pokročilých konstitučních modelů, vyţaduje specifikaci další tenzorové stavové 

proměnné, která představuje paměť zeminy na předchozí deformace, intergranulárního 

přetvoření δ. Předpokládá se, ţe dlouhodobý creep zeminy v průběhu geologického 

vývoje převládá nad nedávnými událostmi, a proto je vysoká počáteční tuhost definována 

v libovolném směru zatěţování. Zemina se nachází uvnitř rozsahu velmi malých 

přetvoření, její chování je hypoelastické a dle hypoplastické formulace hodnota δ = 0 

(Niemunis a Herle 1997). 
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 6.2  Vyhodnocení 3D analýz 

 Pro vyhodnocení vlivu konstitučního modelu na predikované deformace byly 

realizovány čtyři plně 3D numerické analýzy průzkumné štoly. Dvě pro kaţdý konstituční 

model při různých počátečních podmínkách, K0 = 1,25 a K0 = 0,66. Predikce deformací 

jsou porovnány s daty naměřenými sluţbou monitoringu na nivelačním profilu 

označeném hodnotou staničení 0,840 km. Obr. 6.5 ukazuje příčné poklesové kotliny 

terénu nad osou průzkumné štoly. Predikované poklesové kotliny odpovídají ustálenému 

stavu deformací a výsledný profil byl vzat z počátku modelované sekvence raţby. 

Hodnoty poklesů na nivelačním profilu, pouţité pro vyhodnocení prediktivních 

schopností konstitučních modelů, korespondují s ustálenými deformacemi po průchodu 

štoly IIb nivelačním profilem 0,840 km. Tyto hodnoty byly odečteny v dostatečném 

časovém předstihu, aby nedošlo k jejich ovlivnění příchodem raţby štoly IIa.  

       (a)                                                                                                (b) 

Obr. 6.5: Predikce poklesové kotliny s originálními parametry nad osou průzkumné štoly pro hypoplastický 

a Mohr – Coulombův konstituční model 

 Z obr. 6.5a je zřejmé, ţe hypoplastický model pro jíly s konceptem 

intergranulárních přetvoření dobře vystihuje tvar poklesové kotliny pro obě hodnoty 

součinitele zemního tlaku v klidu K0, jehoţ vliv v porovnávní s Mohr – Coulombovým 

(obr. 6.5b) modelem není tak významný. Hypoplastický model podhodnocuje velikost 

sednutí nad osou štoly přibliţně o 30 % pro K0 = 1,25. V případě počátečních podmínek 

K0 = 0,66, modelem predikované sednutí se téměř shoduje s naměřenou hodnotou. 

 Na obr. 6.5b jsou vykresleny poklesové kotliny simulované Mohr – 
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Coulombovým modelem, na kterých je patrné, ţe model, neschopný adekvátně popsat 

reálné chování zeminy, poskytuje zcela nerealistické předpovědi. Předpovědi pro různé 

hodnoty K0 ukazují, ţe na rozdíl od hypoplastického modelu, MC model je velmi citlivý 

na velikost K0. Poklesová kotlina pro K0 = 1,25 má nereálný tvar s výzdihem povrchu nad 

osou štoly a maximálním sednutím v určité vzdálenosti od její osy. Tento jev je zapříčiněn 

vysokým K0, které implikuje vysoká horizontální napětí a jim odpovídající horizontální 

přetvoření směřující do prostoru štoly. Počáteční tuhost predikovaná MC modelem je 

příliš nízká a ostění se chová jako tuhý prstenec, jenţ vytlačuje zeminu směrem vzhůru 

nad vrcholem ostění. Pokročilá verze hypoplastického modelu predikuje dostatečně 

vysokou počáteční tuhost, aby tento jev potlačila (Mašín 2009). MC model nadhodnocuje 

pro vysoké K0 sednutí přibliţně o 60 %. V případě nízkého K0 jsou hodnoty sednutí 

nadhodnoceny na 330 %, nicméně tvar kotliny je přijatelný.  

 6.2.1  Vliv parametrů tuhosti na predikce modelu 

Podrobná parametrická studie vlivu jednotlivých parametrů počáteční tuhosti 

pokročilého hypoplastického modelu (R, mR, mT, βr, χ) na predikované deformace je ve 

studii Mašín (2009). Tato práce se zaměřila na objasnění vlivu parametru mR, který 

kontroluje počáteční tuhost v rozsahu velmi malých přetvoření a parametru r, 

kontrolujícího tuhost při velkých přetvořeních, na simulované chování průzkumné štoly. 

V analýzách s proměnným parametrem r byla zavedena konstantní počáteční tuhost G0 

(G0 = 80 MPa stanovená z laboratorních měření), přičemţ změna tuhosti při velkých 

přetvořeních Gls oproti kalibrované hodnotě odpovídá 40 %, respektive 60 % (r = 0,19). 

Naopak, v případech s proměnným parametrem mR byla udrţována konstantní tuhost při 

velkých přetvořeních Gls, kalibrovaná na výsledky laboratorních experimentů, a velikost 

počáteční tuhosti G0 byla změněna cca o 40 %. Tab. 6.1 sumarizuje provedené analýzy, 

G0,Gls (simul.), charakterizuje tuhost zavedenou v konkrétní simulaci.  

Obr. 6.6 zobrazuje vliv výše uvedených tuhostí na predikovanou poklesovou 

kotlinu. Obě tuhosti mají stejný vliv na její tvar a zdá se, ţe tuhost velkých přetvoření má 

vyraznější účinek na velikost sednutí povrchu terénu. Z tohoto důvodu je potřeba věnovat 

kalibraci parametru r náleţitou pozornost, zvláště je-li realizována na křivce poklesu 

tuhosti G s přetvořením, kde změna r není tak vizuálně markatní (viz kapitola 9.2.1 

Analýzy zkušebního tunelu Heathrow express). 



Kapitola 6. Simulace průzkumné štoly 

 
 

 

95 

  

Obr. 6.6: Vliv parametrů tuhosti při velmi malých (mR) a velkých (r) přetvořeních na predikce 

hypoplastického modelu s intergranulárním přetvořením  

Tab. 6.1: Shrnutí 3D analýz průzkumné štoly s hypoplastickým modelem s proměnnými parametry tuhosti 

označení analýzy G0(simul.) Gls(simul.) 

orig. par. (r = 0,45, mR = 16,75) = G0 = Gls 

r = 0,27 = G0 > Gls 

r = 0,19 = G0 >> Gls 

mR = 10 < G0 = Gls 

 Vliv parametru tuhosti E Mohr – Coulombova modelu na výsledné predikce 

deformací povrchu terénu je předmětem obr. 6.7. Uvedené simulace byly provedeny v 

prostředí s nízkou hodnotou K0 = 0,66 a změna parametru E se vztahovala k jeho 

optimalizované hodnotě E = 56 MPa. Pouze za těchto podmínek byl MC model schopen 

poskytnout uspokojivé predikce deformací terénu. Změna Youngova modulu odpovídá 25 

% (42 MPa) a 100 % (112 MPa) optimalizované hodnoty E (Tab. 6.2). Zjevně tuhost 

významně ovlivňuje predikce MC modelu, a proto je důleţité poznamenat, ţe originální 

hodnota parametru E, kalibrovaná na výsledky laboratorních experimentů, je rovna 8 

MPa. 
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 Obr. 6.7: Vliv parametru tuhosti (Yougova modulu) na předpovědi Mohr – Coulombova modelu 

v podmínkách neadekvátně nízkého K0 s nereálně vysokými hodnotami parametru E. 

Tab. 6.2: Shrnutí 3D analýz průzkumné štoly s MC modelem s proměnnými parametry tuhosti pro K0 = 0,66 

označení analýzy E (simul.) 

opt. E = 56 MPa = E opt. 

E = 42 MPa < E opt. 

E = 112 MPa > E opt. 

 

 6.2.2  Shrnutí 3D simulací průzkumné štoly     

 Predikované deformace zeminového masivu vzniklé raţbou štoly ukazují, ţe 

hypoplastický model vylepšený o koncept intergranulárních přetvoření poskytuje 

mnohem přesnější předpovědi, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním pohledu, ve 

srovnání s Mohr – Coulombovým modelem. Porovnání predikcí pokročilého 

hypoplastického modelu pro jíly a dalších zástupců pokročilých a základních 

konstitučních modelů, kinematického 3-SKH modelu, Modifikovaného modelu Cam jílu 

a základní verze hypoplastického modelu, provedl Mašín (2009). Vzhledem k lineárně 

elastickému, ideálně plastickému MC modelu, se důvod rozdílnosti předpovědí nachází 

především v nelineární formulaci hypoplastického modelu. Ve vztahu k pokročilým 

konstitučním modelům je příčina přesnějších predikcí ve schopnosti vylepšeného 

hypoplastického modelu správně předpovídat vysokou počáteční tuhost při velmi malých 

a malých přetvořeních a její nelineární pokles. Tato vlastnost by měla být 

implementována v konstitučním modelu se záměrem simulovat raţbu NRTM tunelu v 

jemnozrnných zeminách. 

 Z numerických analýz průzkumných štol je zřejmé, ţe Mohr – Coulombův model 
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nelze pouţít pro předpovědi sednutí způsobené raţbou, pokud se vychází z realistických 

dat laboratorních experimentů. Hypoplastický model, na rozdíl od MC modelu, predikuje 

odpovídající tvar poklesové kotliny s rozumnou hodnotou sednutí, jiţ s parametry 

kalibrovanými na výsledky laboratorních experimentů. Studie vlivu parametrů tuhosti na 

predikce modelu potvrdila, ţe správně provedená kalibrace tuhosti konstitučního modelu 

je zásadním článkem pro výsledné predikce deformací. 

 6.3  2D model průzkumné štoly 

 Pro účely optimalizačního procesu a analýzy sensitivity, studií, jeţ jsou podrobně 

popsány a zhodnoceny v kapitole 7 Inverzní analýza, byl připraven 2D model průzkumné 

štoly. Jedná se o studie, které mají vysoké nároky na čas a počítačové vybavení a nejsou 

tudíţ vhodné pro 3D numerický model. 3D efekty raţby štoly byly simulovány 

prostřednictvím metody redukce napětí (stress release method, load reduction method). 

Parametr redukce napětí λd ve vztahu (6.6), kde σ 
r
f je fiktivní napětí působící uvnitř 

geometrie štoly a σ 
r
0 počáteční geostatické napětí, byl stanoven procesem optimalizace 

(podrobně v kapitole 7.1.2) pomocí inverzní analýzy uţitím modifikované Gauss – 

Newtonovy metody implementované do softwaru UCODE_2005 (Poeter a Hill 2005).  

                                                                    (6.6) 

Cílem optimalizace bylo, aby 3D a odpovídající 2D model predikovaly pokud moţno 

identickou poklesovou kotlinu. Vzájemné porovnání a podrobné vyhodnocení 2D a 3D 

analýz je předmětem kapitoly 9. 

2D plane strain nedrénované analýzy byly opět řešeny MKP v programu Tochnog 

Professional. Geometrie řešeného problému je identická ke geometrii zavedené ve 3D 

analýze a síť, sestavená z 336 9-uzlových čtyřúhelníkových elementů, odpovídá příčnému 

profilu 3D sítě, kolmému na osu štoly (obr. 6.8). Ostění štoly bylo modelováno jako 

lineárně elastický materiál pomocí „truss-beam“ (nosníkových) elementů s tuhostí E = 

24,6 GPa, hustotou ρ = 2,97 g/cm
3
 a ekvivalentní tloušťkou d = 10 cm. 
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Obr. 6.8: Geometrie a 2D síť pro simulaci průzkumné štoly  

Čas potřebný k odtěţení průzkumné štoly byl definován hodnotou 8 dní. Primární 

ostění bylo vygenerováno v polovině uvedeného „pseudočasu“. Časový úsek 4 dní, ve 

kterém docházelo rovnoměrně ke sníţování uzlových sil v prostoru geometrie štoly na 

hodnotu λd*σ
r
0, odpovídá času zaznamenání prvních deformací v předpolí čelby, 

vyhodnoceného na základě dat naměřených v inklinometrických a extenzometrických 

vrtech. Po vygenerování ostění byly uzlové síly v geometrii štoly ve zbývajícím čase 

redukovány na nulovou hodnotu a štola dotěţena. Ačkoliv se jedná o nedrénované 

analýzy a zavádění „reálného“ času do simulace nemá vliv na výsledné deformace, učinili 

jsme tak kvůli realizaci konsolidačních analýz, jejichţ predikce korespondují 

s nedrénovanými díky nízké hydraulické vodivosti brněnského jílu. 

Počáteční podmínky jsou identické k 3D numerické analýze. Dvě různé hodnoty 

pro součinitel zemního tlaku v klidu, K0 = 1,25 a K0 = 0,66. Číslo pórovitosti e = 0,83. 

Geologické vrstvy jsou simulovány příslušnými konstitučními modely s materiálovými 

parametry z Tab. 5.2 a Tab. 5.3 kapitoly 5.       
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 Kapitola    7   

Inverzní analýza 

 Řada soudobých prací (Karakus a Fowell 2003, 2005, Doleţalová 2002, Kim a 

Eisenstein 2006, Möller a Vermeer 2005) ukazuje, ţe inverzní analýza, ačkoli povaţována 

za nedokonalou metodu z pohledu hodnocení predikcí chování tunelové konstrukce, patří 

stále k často volenému způsobu modelování, které poskytuje uţivateli moţnosti dalšího 

vyuţití numerického modelu a získaných dat.  

 7.1  Princip a použití inverzní analýzy 

Abychom dosáhli efektivního vyuţití moţností inverzního modelování, byl zvolen 

software UCODE_2005 (Poeter a Hill 1998, 2005) namísto parametrických studií. 

Program UCODE_2005 disponuje dvěmi vlastnostmi, které nejsou běţně sdruţené v 

ostatních mnohdy pouţívaných inverzních programech. První vlastností je schopnost 

pracovat s jakýmkoli modelem na matematickém základu nebo pre- či postprocessorem s 

ASCII nebo textovým vstupním (výstupním) souborem. Druhou zásadní vlastností je 

začlenění informativní statistiky, jeţ umoţňuje uţivateli vyhodnotit vliv materiálového 

parametru na předpovědi modelu a naopak, změny naměřených dat na parametr. Mezi 

další přednosti programu UCODE_2005 náleţí moţnost pouţití v procesu kalibrace 

modelu, kdy vyuţitím analýzy sensitivity lze stanovit hodnotu parametru tak, aby co 

nejpřesněji vystihl naměřená (observační) data. Program porovnává naměřená data 

(vloţená uţivatelem) s ekvivalentními hodnotami simulovanými numerickým modelem. 

Aby tak mohl učinit, vyuţívá souhrn statistických metod.  

 Software UCODE_2005 je efektivní nástroj pro účely inverzní analýzy, který 

umoţňuje uţivateli podrobně definovat konkrétní problém a průběh výpočtu. Tyto výhody 
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jsou však kompenzovány vyšší uţivatelskou náročností. 

 UCODE_2005 provádí proces optimalizace parametru následujícím způsobem. 

Hodnoty simulované numerickým modelem s originální hodnotou parametru, v případě 

další iterace s hodnotou aktuální, program porovná s observačními hodnotami. Rozdíl 

mezi dvěma odpovídajícími si hodnotami je nazýván zbytkem. Zbytkům je přiřazena 

váha, a dále jsou umocněny a sumarizovány, aby sestavily funkci „objective function 

S(b)“, která je definována vztahem (Finno a Calvello 2005): 

                              (7.1) 

kde b je vektor obsahující hodnoty parametrů, které mají být optimalizovány, y je vektor 

měření (observací), y´(b) vektor simulací odpovídajících observačním hodnotám a ω je 

váhová matice, která byla kvůli zjednodušení uvaţována jako jednotková.  

Tato funkce vyjadřuje, do jaké míry model vystihuje observace a je minimalizována 

pomocí modifikované Gauss – Newtonovy nelineární regresní metody implementované 

do softwaru UCODE. Cílem regrese je nalezení hodnoty parametru s nejmenší hodnotou 

funkce S(b). Na závěr kaţdé iterace, tedy po stanovení nové aktuální hodnoty parametru, 

program porovná dvě vypočtené statistické veličiny s definovanými kritérii konvergence 

procesu optimalizace. První veličinou je změna hodnoty parametru, druhou je změna 

velikosti zbytků SSWR (sum-of-squared-weighted-residuals) (rovnice 7.2), s členy 

identickými k rovnici 7.1.  

                              (7.2) 

Pokud jsou změny příliš veliké a maximální počet iterací zadaných uţivatelem 

nebyl dosaţen, program přistoupí k další iteraci. Určí tak novou (aktuální) hodnotu 

parametru a provede výpočty. V případě, ţe alespoň jedna ze změn je niţší něţ její 

definovaná limitní hodnota, podmínka je splněna a výpočet konverguje. Jestliţe je 

konvergence dosaţena prostřednictvím splnění první podmínky, simulace s výslednou 

optimalizovanou hodnotou parametru poskytuje nejlepší shodu s měřeními 

(observacemi). Dojde-li ke splnění druhé podmínky, ţe změna SSWR a tedy i funkce S(b) 

je dostatečně malá, optimalizovaná hodnota parametru pravděpodobně není vhodná a 
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musí být provedena další analýza. Důleţitým finálním výstupem je vyhodnocení 

optimalizovatelnosti parametrů a nalezení značně korelovaných parametrů na základě 

hodnoty korelačního koeficientu. Nevhodné parametry a jejich kombinace jsou v 

následující analýze vynechány. 

 

Program UCODE_2005 byl navrţen pro práci s jiţ existujícími numerickými 

modely. V našem případě se jedná o modely připravené v programu Tochnog 

Professional. 

Sekvence činnosti programu je následující: 

1) zpracování vstupního souboru numerického modelu (input.dat) a přečtení hodnot 

v předem definovaných bodech z výstupního souboru (input.out, input.dvd) 

2) porovnání dat zadaných uţivatelem v předem definovaných bodech (obr. 7.5, data 

z monitoringu) s ekvivaletními hodnotami simulovanými numerickým modelem 

prostřednictvím souhrnné statistiky 

3) pouţití optimalizačních metod k upravení uţivatelem vybraných parametrů, 

formou iterativního výpočtu, kdy dochází k minimalizaci hodnoty „objective 

function S(b)“    

4) záznam průběhu optimalizace parametrů, ověření finálních hodnot opětovným 

výpočtem v případě konvergence 

5) tisk výsledků statistických výpočtů, které poslouţily k identifikaci 

neoptimalizovatelných a nekorelovatelných parametrů, k vyhodnocení nových 

hodnot materiálových parametrů a zhodnocení, do jaké míry model vystihuje 

zadaná data a přesnosti výpočtu  

 

 7.2  Analýza sensitivity 

 Aby bylo moţné objasnit vliv jednotlivých geologických vrstev, různých 

materiálových parametrů a některých stavových proměnných na numerický výpočet, byla 

provedena analýza sensitivity.  

 V inverzní analýze má sensitivita dvě důleţité funkce. Je ukazatelem významu 

kaţdého zahrnutého parametru vhledem k simulovaným hodnotám. Druhou, je důleţitá 
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pro modifikovanou Gauss – Newtonovu metodu při stanovování hodnoty parametru, která 

nejlépe vystihuje naměřená (vloţená) data. Program UCODE_2005 počítá sensitivitu 

pomocí perturbační metody. Sensitivita vychází z derivace konkrétní simulované hodnoty 

s ohledem na daný materiálový parametr. V případě perturbace typu „forward-difference“ 

je realizován výpočet numerického modelu pro kaţdý parametr, jenţ je zahrnut do 

analýzy senzitivity. Před zahájením numerického výpočtu, hodnota daného parametru je 

navýšena o určitou hodnotu (odchylku). Ta podléhá nastavení uţivatele, nicméně 

standardně je rovna desetině původní hodnoty parametru. Zbývající materiálové 

parametry si uchovávají své originální nastavení. Rozdíl mezi simulací s upravenými 

parametry a simulací s originálními parametry je pouţit pro výpočet „forward-difference“ 

sensitivity. 

 Podstatou námi realizované analýzy sensitivity je porovnání předpovědí 

vertikálního sednutí povrchu terénu ve třech zvolených bodech (observačních bodech) 

vyznačených na obrázku 7.5. Konkrétně se srovnává predikce simulace s navýšeným 

parametrem se simulací s originálním parametrem. Sensitivita výsledků na změnu 

kaţdého parametru je vyjádřena bezrozměrnou veličinou „composite scale sensitivity 

cssj“ definovanou jako: 

                          (7.3) 

kde bj je j-tý studovaný parametr, y´i je i-tá vypočtená hodnota, ∂y´/∂bj je sensitivita i-té 

vypočtené hodnoty vzhledem k j-tému parametru. ωii je váha i-té observační (naměřené) 

hodnoty a ND je počet observačních hodnot. Váha ω vyjadřuje význam kaţdého měření a 

standardně je brána jako inverzní hodnota rozptylu chyby měření. V případě této analýzy 

sensitivity s nízkým počtem observačních bodů je váha měření uvaţována rovna jedné.  

 Realizovaná analýza sensitivity poskytla objasnění vzájemného vztahu mezi 

materiálovými parametry vybraných konstitučních modelů a predikcemi, které byly 

simulovány vytvořeným numerickým modelem průzkumné štoly. 
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 Na obr. 7.1 jsou znázorněny výsledné „composite scale sensitivities“ pro simulaci 

průzkumné štoly s K0 = 1,25. Parametry bez dolního indexu odkazují na hypoplastické 

parametry brněnského jílu, parametry s indexem charakterizují Mohr – Coulombův 

konstituční model. ls index označuje vrstvu spraší, gr vrstvu písčitých štěrků. Doplněna je 

i senzitivita výpočtu pro stavové proměnné e a K0 pro neogenní jíl.  

Obr. 7.1: „Composite scaled sensitivities“ pro simulaci průzkumné štoly 

 Na obr. 7.1 je patrná řada významných poznatků. Prvně, kvartérní vrstvy 

nasedající na brněnský jíl mají zanedbatelný vliv na výsledné předpovědi numerického 

modelu. Z tohoto důvodu se program laboratorních experimentů zaměřil výhradně na 

detailní stanovení mechanického chování brněnského jílu a parametry kvartérních vrstev 

byly převzaty od firmy GEOtest Brno a. s. Velmi malý vliv úhlu vnitřního tření v 

kritickém stavu υc ukazuje, ţe výsledky nejsou významně ovlivněny pevností zeminy. To 

je v souladu s faktem, ţe tunel je raţen v prostředí městské zástavby s nízkou mocností 

nadloţí, kde je nezbytné zajistit nízké hodnoty poklesu terénu, tedy budov, nacházejících 

se na povrchu. Z takto přísného kritéria na velikost deformací vyplývá, ţe se tunel typicky 

nachází v bezpečné zóně z pohledu jeho stability a vzniklé deformace jsou řízeny 

především tuhostí zeminy (viz Úvod). Relativně významný vliv čísla pórovitosti e na 

předpovědi upozorňuje na to, ţe předpokládaná překonsolidace má značný dopad na 

výsledky analýz. Ze stejného důvodu mají výrazný vliv i parametry N a λ
*
, které definují 

pozici a sklon čáry normální konsolidace NCL. Tyto parametry v modelu ovlivňují 

objemový modul zeminy K pro podmínky normální konsolidace. Za podmínek 

překonsolidace, které platí v případě brněnského jílu, je však hlavní účinek parametrů N a 
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λ
*
 spjatý s jejich dopadem na OCR. Zbylé parametry mající vliv na výsledné simulace, 

vyjma K0, tvoří skupinu, která kontroluje smykovou tuhost zeminy a náleţí do ní 

parametry konceptu intergranulárního přetvoření a r. Jelikoţ hodnotu OCR je moţné 

spolehlivě stanovit z výsledků laboratorních experimentů (3.2.3. Edometrické zkoušky, 

obr. 4.5b), tak lze smykovou tuhost zeminy při velmi malých a malých přetvořeních 

povaţovat za nejdůleţitější faktory ovlivňující výsledky numerických simulací. 

 7.3  Optimalizace parametru λd  

 Jak bylo uvedeno v kapitole 6 Simulace průzkumné štoly, ke kaţdému 3D modelu 

štoly byl připraven adekvátní 2D numerický model. Pro simulaci 3D efektů 

doprovázejících raţbu podzemního díla byla zvolena základní verze metody redukce 

napětí (podrobně zhodnocena v kapitole 9). Parametr λd, kontrolující velikost uzlových sil 

v prostoru geometrie štoly, charakterizuje v metodě redukce napětí vývoj deformací v 

předpolí čelby a okamţik vygenerování ostění. Abychom se vyvarovali subjektivního 

stanovení λd , jeho hodnota byla kalibrován pomocí programu UCODE_2005. Cílem 

procesu optimalizace bylo, aby 2D analýzy vystihli co nejpřesněji poklesové kotliny 

predikované odpovídajícími 3D analýzami. Detailní studie celkového přetvoření v okolí 

průzkumné štoly predikovaného 2D a 3D analýzou tunelu je obsahem kapitoly 9. 

 Pro optimalizaci parametru λd byly pouţity vertikální deformace povrchu terénu 

v 18 bodech v různých vzdálenostech od osy štoly. Hodnoty sednutí vypočtené metodou 

redukce napětí ve 2D modelu poslouţily k sestavení vektoru simulací y´, zatímco 

deformace simulované 3D modelem sestavily vektor observací y. Rozdíl byl 

kvantifikován funkcí S(b). 

 Na obr. 7.2 jsou znázorněny poklesové kotliny predikované hypoplastickým 

modelem pro jíly s intergranulárním přetvořením (obr. 7.2a) a Mohr – Coulombovým 

modelem (obr. 7.2b), které jsou porovnány s daty monitoringu. Pro kaţdý konstituční 

model jsou vykresleny 2D a 3D simulace s různými hodnotami K0. Z porovnání 2D a 3D 

simulací je patrné, ţe volbou vhodné hodnoty parametru λd lze docílit toho, aby 2D 

analýza ve většině případů poskytla predikce ekvivalentní 3D analýze. U všech simulací 

je zřejmé, ţe 2D analýza predikuje mírně širší poklesovou kotlinu neţ ekvivalentní 3D 

analýza. Navíc Mohr – Coulombův model s vysokým K0 = 1,25 predikuje ve 2D výrazně 
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širší poklesovou kotlinu neţ ve 3D a tento rozdíl nelze odstranit variací parametru λd.  

(a)                                                                                       (b) 

Obr. 7.2: Porovnání poklesových kotlin predikovaných 3D a 2D numerickými modely s optimalizovaným 

parametrem λd doplněné o data monitoringu 

Hodnoty parametru λd nalezené pomocí procesu optimalizace jsou shrnuty v Tab. 

7.1. Je evidentní, ţe λd závisí jak na hodnotě K0, tak na zvoleném konstitučním modelu. 

Vliv K0 je méně významný pro hypoplastický model neţ pro MC model. Výsledky 

dokazují, ţe při volbě parametru λd výhradně na základě zkušeností, bez adekvátní 3D 

simulace procesu raţby, je třeba jednat s opatrností. 

Tab. 7.1: Hodnoty parametru λd pro různé K0 podmínky a zvolené konstituční modely 

Konstituční model K0  λd 

Hypoplastický 

model 

1.25 0.50 

0.66 0.53 

Mohr-Coulombův 

model 

1.25 0.40 

0.66 0.45 

 Obr. 7.3 porovnává vertikální deformace v okolí průzkumné štoly predikované 2D 

a 3D modelem s optimalizovaným parametrem λd s vyuţitím hypoplastického modelu pro 

podmínky K0 = 1,25. Ze srovnání simulací je patrné, ţe deformace predikované 2D 

analýzou s optimalizovaným λd jsou v dobré shodě s predikcemi odpovídajícího 3D 

modelu, a to jak po stránce kvalitativní, tak i kvantitativní. Určité nepřesnosti lze 

pozorovat v blízkosti profilu štoly, kdy maximální deformace ve 2D modelu jsou 
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soutředěny nad rameny štoly, nicméně rozdíl není významný. 

 3D a 2D simulace vertikálních deformací predikovaných MC modelem v 

podmínkách K0 = 1,25 jsou předmětem obr. 7.4. 2D model s optimalizovaným λd 

nevystihuje tak dobře tvar poklesové kotliny a deformace v okolí štoly predikované 3D 

analýzou, ve srovnání s hypoplastickým modelem. Výsledkem konfrontace 2D a 3D MC 

analýzy na obr. 7.4 dále je, ţe při optimalizaci parametru λd  pro 2D analýzy je 

pravděpodobně nutné uvaţovat dvě různé hodnoty λd . První hodnotu pro kalibraci λd  na 

3D poklesovou kotlinu a druhou při kalibraci λd na deformace štoly. Tento předpoklad  je 

v souladu s prací Doleţalové (2002), která porovnávala 2D a 3D simulace provedené s 

Mohr – Coulombovým a „stress-dependent“ modelem.  

Detailnější vyhodnocení vertikálních a horizontálních deformací v okolí 

průzkumné štoly a zhodnocení aplikovatelnosti metody redukce napětí je v kapitole 9. 

Obr. 7.3: Srovnání vertikálních deformací predikovaných 3D modelem (vlevo) a 2D modelem s 

optimalizovaným parametrem λd (vpravo) platné pro hypoplastický model a podmínky K0 = 1,25 

Obr. 7.4: Porovnání vertikálních deformací 3D (vlevo) a 2D (vpravo) analýzy s Mohr – Coulombovým 

modelem s optimalizovaným parametrem λd pro K0 = 1,25  
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 7.4  Optimalizace materiálových parametrů 

konstitučních modelů      

 Obvyklým problémem geotechnické praxe při studiu chování zemin je, ţe 

vzhledem k efektu velikosti vzorku výsledky laboratorních experimentů nereprezentují 

exaktně chování horninového masivu jako celku. Z tohoto důvodu byly materiálové 

parametry, kalibrované na výsledky laboratorních experimentů, upraveny uţitím inverzní 

analýzy průzkumné štoly. V kapitole 8 Simulace Královopolského tunelu byly následně 

pouţity pro simulaci a „class A“ predikce deformací plného profilu tunelu. 

 Inverzní analýza proběhla v programu UCODE_2005, aby nedošlo k 

subjektivnímu odhadu hodnot parametrů konstitučních modelů z parametrické studie. 

UCODE provádí optimalizaci materiálových parametrů stejným způsobem jako v případě 

parametru λd, tedy minimalizací „objective function S(b)“. Nicméně pro sestavení vektoru 

observací  y´ byly vzaty hodnoty vertikálních deformací povrchu terénu naměřených 

sluţbou monitoringu ve třech bodech na nivelačním profilu staničení 0,840 km. Situace s 

vyznačenými body pro inverzní analýzu je předmětem obr. 7.5. Vektor simulovaných 

hodnot  y´(b) je tvořen vypočtenými hodnotami sednutí v bodech odpovídajících 

observacím, extrahovaných ze simulace s aktuálními hodnotami materiálových 

parametrů.  

 Obr. 7.5: Geometrie a síť použitá pro inverzní analýzu a analýzu sensitivity s vyznačenými 

nivelačními body měřenými službou monitoringu 
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Při realizaci NRTM tunelů v jemnozrnných zeminách jsou deformace způsobené 

raţbou podzemní konstrukce ovlivněny především tuhostí zeminy a její nelinearitou. 

Uvedený poznatek je podpořen řadou detailních studií (viz Úvod) a výsledky realizované 

analýzy sensitivity. Z tohoto důvodu byl proces optimalizace zaměřen na parametry 

kontrolující smykovou tuhost zeminy. Konkrétně, u hypoplastického modelu byl 

optimalizován parametr r, řídící tuhost při velkých přetvořeních, a parametr mR, 

kontrolující tuhost při velmi malých přetvořeních. U Mohr – Coulombova modelu byl 

optimalizován Youngův modul E. Jelikoţ optimalizace parametrů r a mR má stejný vliv na 

predikce modelu, jak je patrné z obr. 7.6, pro další porovnání a jejich přehlednost jsou 

zobrazeny pouze výsledky analýz s optimalizovaným parametrem r. 

Obr. 7.6: Vliv optimalizace parametrů tuhosti r a mR na předpovědi hypoplastického modelu 

Protoţe hodnota součinitele zemního tlaku v klidu K0  má také značný vliv na výsledky 

(viz Úvod, Analýza sensitivity), byly optimalizace parametrů pro vybrané konstituční 

modely realizovány při obou krajních hodnotách K0.  

 7.4.1  Zhodnocení analýz 

 Na obr. 7.7a je poklesová kotlina způsobená raţbou štoly porovnána s 3D 

predikcemi hypoplastického modelu s originálními a optimalizovanými parametry. 

Výsledné hodnoty materiálových parametrů tuhosti, náleţící do obou sad při různých 

počátečních podmínkách, jsou shrnuty v tabulce 7.2. Jak bylo shrnuto v kapitole 6 

Simulace průzkumné štoly, hypoplastický model předpovídá tvar poklesové kotliny 

korespondující s naměřenými daty a rozumnou hodnotu sednutí jiţ s originálními 

parametry. Proces optimalizace vede ke zlepšení velikosti sednutí, které se nyní shoduje s 
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reálnými hodnotami, a k nevýrazné změně parametru r (Tab. 7.2).  

Poklesová kotlina optimalizovaného MC modelu je pro vysoké K0, které je 

charakteristické pro brněnský jíl, opět příliš široká a další změna tuhosti nevede ke 

zlepšeným výsledkům (obr. 7.7b). S nízkým K0 predikuje MC správný tvar kotliny i 

velikost sednutí, avšak uspokojivé předpovědi MC modelu byly dosaţeny výhradně za 

pomoci nereálně vysokého Youngova modulu E a nízké hodnoty součinitele zemního 

tlaku K0 = 0,66 (Tab. 7.2). Opětovně se ukazuje značná citlivost MC modelu na velikost 

K0. Mohr – Coulombův model nelze zjevně pouţít pro predikce sednutí způsobených 

raţbou, vychází-li se z realistických dat laboratorních experimentů, na rozdíl od 

hypoplastického modelu.  

        (a)                                                                                (b) 

Obr. 7.7: Poklesové kotliny predikované 3D modely s hypoplastickým a Mohr – Coulombovým konstitučním 

modelem s originálními a optimalizovnými parametry pro různé K0 

 Horizontální deformace jílového masivu zaznamenané v inklinometrickém vrtu 

INK3, umístěném 1,5 metru od vnějšího obrysu průzkumné štoly, poslouţily k 

vyhodnocení prediktivních schopností vybraných konstitučních modelů. Data 

monitoringu jsou porovnána s predikcemi modelů s originálními a optimalizovanými 

parametry. Hypoplastický model ve všech simulacích přehodnocuje horizontální 

deformace, coţ je pravděpodobně způsobeno absencí anizotropie tuhosti v rozsahu velmi 

malých a malých přetvoření. V případě MC modelu je tento jev ještě výraznější, zvláště 

pro vysoké K0. Zvyšování hodnoty tuhosti E na nereálnou úroveň vede v podmínkách 

nízkého K0 ke zlepšení predikcí, obdobnému jaký je pozorován u předpovědí poklesových 

kotlin. 
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      (a)                                                                                   (b) 

Obr. 7.8: Horizontální deformace predikované 3D modelem štoly pro hypoplastický a Mohr – Coulombův 

model s originálními a optimalizovanými parametry v různých podmínkách K0 porovnané s 

inklinometrickými daty monitoringu 

Tab. 7.2: Originální a optimalizované hodnoty vybraných materiálových parametrů konstitučních modelů 

Konstituční model K0  orig. hodnota optim. hodnota 

Hypoplastický model 

(parameter r) 

1.25 
0.45 

0.511 

0.66 0.493 

Mohr-Coulombův model 

(parameter E) 

1.25 
8 MPa 

18.88 MPa 

0.66 56.23 MPa 
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 Kapitola    8   

3D model Královopolského tunelu  

 Raţba plného profilu tunelů Královo Pole byla zahájena v lednu 2008. Práce 

započaly na tunelové troubě II, kde byly předraţeny průzkumné štoly v úseku o délce 831 

metrů a společně s razícími pracemi docházelo k přestrojování primárního ostění štol. 

Tunelová trouba I byla zahájena s časovým odstupem dvou měsíců, v březnu 2008. 

V profilu TI se nacházela pouze jedna štola, o délce 365 metrů, a následně pokračovala 

raţba neporušeným horninovým masivem. Razící práce byly ukončeny v březnu 2010 a 

v průběhu jara 2011 se dokončují práce na sekundárním ostění a tunelových propojkách. 

 3D numerický model tunelu Královo Pole je logickým krokem ve vývoji 

numerických simulací podzemních konstrukcí spjatých s VMO Dobrovského. Numerické 

modely byly řešeny opět metodou konečných prvků MKP v programu Tochnog 

Professional. Pro predikce chování plného profilu tunelu jsme pouţili obě sady 

parametrů, jak originální, kalibrované na výsledky laboratorních experimentů, tak i 

optimalizované parametry, které jsou výstupem inverzní analýzy průzkumné štoly. Plně 

3D analýzy umoţňují účinně charakterizovat 3D efekty doprovázející realizaci 

podzemního díla a definovat reálný postup raţby. Finální deformace horninového masivu 

v našem případě představují „class A“ predikce (Lambe 1973), jelikoţ tunel ve zvoleném 

staničení nebyl v době provedení analýz ještě realizován. 

 Modelovaný úsek koresponduje se staničením tunelové trouby TI 0,790 – 0,890 

km (Příloha 1). Tato část staničení byla zvolena z několika důvodů. Úsek se vyznačuje 

niţší hustotou povrchové zástavby a je tvořen především zatravněnou plochou a 

dopravními komunikacemi. Nebyla zde příjímána zvláštní opatření před a v průběhu 

raţby tunelů v podobě mikropilotových deštníků, kompenzační injektáţe a clonících stěn 
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z tryskové injektáţe, které by ovlivnily výslednou poklesovou kotlinu. Zvolený výsek pro 

simulaci tunelu přibliţně odpovídá modelu průzkumné štoly v tunelové troubě II s 

horizontálním odsazením cca 70 metrů. Důleţitým kritériem při volbě daného úseku 

staničení byla nepřítomnost předraţených průzkumných štol, poněvadţ naším cílem bylo 

simulovat postup raţby plného profilu tunelu a vyhodnocení deformací neovlivněných 

předchozí raţbou štol a následným přerušením technických prací. Neboť konečné 

deformace štoly tak byly ovlivněny dlouhodobým dotvářením a zhoršující se kvalitou 

primárního ostění, které nebylo dimenzováno na takové podmínky, a creepem brněnského 

jílu.  

 8.1.1  Geometrie  

 Geometrie a síť plného profilu tunelu byla připravena v preprocesoru GID 9 (obr. 

8.1). 3D síť je sestavena z 18 352 8-uzlových elementů (hex8). 100 metrů dlouhý 

modelovaný úsek je rozdělen na dvě části. Úvodní, délky 30 metrů, je určena pro simulaci 

raţby tunelu, druhá pro správné zohlednění 3D efektů raţby. Šířka sítě byla navýšena na 

140 m, výška a délka zvětšeny shodně o 10 m v porovnání s 3D sítí štoly proto, aby 

deformace vzniklé od raţby většího profilu tunelu nebyly ovlivněny okrajovými 

podmínkami definovanými na vnějších hranicích sítě. Geologický sled a mocnost vrstev 

je identická k 3D modelu štoly. Koruna tunelu se nachází 18,5 metru pod povrchem 

terénu a mocnost nadloţního jílu je přibliţně 5,5 metru. Simulovaný tunel je 14 m široký 

a 11,5 m vysoký. 

Obr. 8.1: Síť a geometrie použitá při simulaci plného profilu tunelu 
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 8.1.2  Simulace primárního ostění 

 Primární ostění tunelu bylo modelováno pomocí elemetů kontinua (hex8) s 

tloušťkou 35 cm. Obdobně k 3D modelu ostění štoly, i zde byl vybrán lineárně elastický 

konstituční model s časově závislou tuhostí E. Empirická exponenciální závislot 

Youngova modulu E na čase odpovídá rovnici (6.1) (Pöttler 1990, Oreste 2003), kapitola 

6 Simulace průzkumné štoly, s finální tuhostí Ef = 14,5 GPa (Bae a kol. 2004). Počáteční 

tuhost ostění byla uvaţována E = 5 MPa. Zavedení závislosti tuhosti na čase si vyţádalo 

stanovení vývoje tuhosti s časem pro kaţdý definovaný prstenec ostění. Ostění bylo 

vygenerováno změnou materiálových parametrů v prostoru geometrie ostění z „clay“ na 

„lining“. Podrobnější informace o mechanickém chování primárního ostění, zvláště 

navrţeného pro Královopolské tunely, nebyly dostupné. 

 8.1.3  Simulce postupu ražby 

 V numerickém modelu byla nadefinována sekvence raţby s vertikálním dělením 

profilu tunelu do šesti dílčích čeleb. Raţba byla realizována v pořadí čeleb označených 1 

aţ 6 (obr. 8.2), přičemţ čelba 6 byla odtěţena jen v kaţdém čtvrtém cyklu. Délka 

nezajištěného záběru 1,2 metru u segmentů 1 aţ 5 odpovídá aproximaci reálné délky 

záběru 1 metr, a navíc 40 centimetrům vţdy ponechaných pro účely technické 

manipulace. Mezi jednotlivými čelbami očíslovanými 1 aţ 5 byla udrţována konstantní 

vzdálenost 8 metrů. Minimálně dvojnásobná hodnota 16-ti (aţ 19,6) metrů odpovídá 

vzdálenosti dodrţované mezi kalotou (5) a dnem (6) tunelu, přičemţ délka nezajištěného 

záběru dna je 3,6 m. Z obr. 3.11b je patrné, ţe po odtěţení kaloty byla, z důvodu 

zachování vyšší tuhosti ostění, ponechávána obnaţená vnitřní ţebra čeleb 1 a 2. 

„Pseudočas“, potřebný ke zkompletování jednoho záběru dílčí čelby, byl nastaven na 8 

hodin. Takto definovaná simulace raţby plného profilu tunelu dobře vystihuje reálný 

postup raţby navrţený projektantem a aplikovaný na staveništi (viz kapitola 3: Tunely 

Královo Pole). 
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Obr. 8.2: Vertikální členění čelby a sekvence ražby tunelu simulovaná numerickým modelem 

 8.1.4  Počáteční podmínky 

 V 3D simulacích Královopolského tunelu byly uvaţovány obě krajní hodnoty 

součinitele zemního tlaku v klidu, K0 = 1,25 (Mayne a Kulhawy 1982) a K0 = 0,66 (Jáky 

1944) stanovené na základě výsledků laboratorních experimentů. Vertikální napětí v 

úrovni tunelu vycházejí z identických hodnot objemových tíh a úrovně hladiny podzemní 

vody uvaţované v případě 3D modelu štoly. Číslo pórovitosti e je rovno 0,83 a hodnoty 

materiálových parametrů hypoplastického modelu a konceptu intergranulárních 

přetvoření jsou v Tab. 8.1. Tabulka 8.2 obsahuje kvůli přehlednosti optimalizované a 

originální hodnoty parametru r pouţíté při simulacích tunelu. 

Tab. 8.1: Parametry brněnského jílu pro hypoplastický model kalibrované na laboratorních zkouškách 

υc  λ* κ* N r mR mT R βr χ 

19.9° 0.128 0.01 1.506 0.45 16.75 16.75 0.0001 0.2  0.8  

Tab. 8.2: Originální a optimalizované hodnoty parametru r z inverzní analýzy průzkumné štoly 

sada parametrů r 

originální parametry 

optim. r , K0 = 1,25  

optim. r , K0 = 0,66 

0,45 

0,51 

0,49 
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 Všechny analýzy tunelu byly realizovány za nedrénovaných podmínek s přidáním 

objemového modulu vody Kw = 10
5
 kPa. Nadloţní kvartérní vrstvy byly modelovány jako 

drénované. 

 8.2  Vyhodnocení 3D analýz 

 Na rozdíl od průzkumné štoly, předpovědi chování tunelu představují „class A“ 

predikce, jelikoţ plný profil tunelu prošel zvoleným úsekem staničení 0,880 km aţ po 

dokončení 3D analýz, v průběhu srpna-září 2009. Nicméně poklesové kotliny 

predikované hypoplastickým modelem s intergranulárním přetvořením jsou v této práci 

jiţ porovnány s daty naměřenými sluţbou monitoringu. Vzhledem k rozptylu dat 

monitoringu, obr. 8.3 znázorňuje naměřené poklesové kotliny v různých staničeních 

(0,740 km; 0,825 km; 0,880 km; 0,920 km; 1,010 km), nacházejících se v blízkosti a 

uvnitř simulovaného úseku raţby tunelu. Obr. 4 je doplněn o predikované poklesové 

kotliny s optimalizovaným parametrem r pro různá K0. Na první pohled je patrná dobrá 

shoda mezi naměřenými a simulovanými poklesovými kotlinami. Simulace s vyšším K0 

lépe vystihuje naměřenou velikost sednutí, zatímco analýza s niţším K0 lépe predikuje 

tvar poklesové kotliny, coţ je běţný nedostatek předpovědí deformací při simulaci raţby 

tunelů v podmínkách s vysokým K0 vyskytující se napříč odbornou literaturou. V případě 

K0 = 1,25 je velikost sednutí přehodnocena přibliţně o 20 %. Obě predikované poklesové 

kotliny charakterizují předpovědi nacházející se na bezpečné straně s ohledem na 

naměřené hodnoty.  

Obr. 8.3: Naměřené poklesové kotliny, v různých staničeních v blízkosti simulovaného profilu, porovnané s 

„class A“ predikcemi hypoplastického modelu 
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 Předmětem obr. 8.4a je extenzometrické měření, realizované ve vrtu EXT_MPT 

umístěného nad kalotou tunelu TI ve staničení 0,827 km, a simulované vertikální 

deformace v odpovídajících bodech modelu pro různá K0. Rozdíl mezi daty monitoringu a 

simulacemi je s hloubkou přibliţně konstantní a koresponduje s přehodnocením hodnot 

sednutí povrchu terénu nad osou tunelu z obr. 8.3. Obr. 8.4a tak potvrzuje, ţe 

hypoplastický model dobře predikuje nejen poklesovou kotlinu, ale i distribuci 

vertikálních deformací s narůstající hloubkou. 

 Ačkoli model dobře predikuje vertikální deformace, výrazně však přehodnocuje 

horizontální deformace v úrovni hloubky tunelu. To je demonstrováno na obr. 8.4b, kde je 

zobrazeno inklinometrické měření realizované ve vrtu INK18 umístěného ve vzdálenosti 

3 metry od profilu tunelu. Nejpravděpodobnější příčinou této neshody je absence 

anizotropie tuhosti při velmi malých přetvořeních v hypoplastickém modelu. Na podobný 

problém upozornil Mašín (2009), s předpokladem, ţe implementace anizotropie tuhosti 

by vedla ke zlepšené předpovědi poklesové kotliny a distribuce deformace v okolí 

podzemního díla. Tento nedostatek ukazuje na jeden ze směrů dalšího vývoje 

hypoplastického modelu. Přestoţe horizontální deformace jsou v úrovni tunelu 

přehodnocené, je důleţité upozornit na dobře predikované deformace v blízkosti povrchu 

terénu, coţ koresponduje s dobře simulovaným tvarem a velikostí poklesových kotlin na 

obr. 8.3. Jejich správná predikce je stěţejní při odhadu moţných škod vzniklých na 

budovách od raţby podzemního díla. 

          (a)                                                                                  (b) 

Obr. 8.4: Extenzometrická (a) a inklinometrická měření (b) porovnaná s predikcemi hypoplastického 

modelu s optimalizovaným parametrem r 

 Porovnání 3D simulací s originálními materiálovými parametry s naměřenými 
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poklesovými kotlinami je předmětem obr. 6a. Analýzy s originální hodnotou parametru r 

predikují mělčí poklesové kotliny, nicméně rozdíl není výrazný, přibliţně 5 mm (6,5 %) a 

simulovaný tvar koresponduje s naměřenými. Stejný závěr vyplývá i z vývoje 

vertikálních deformací s hloubkou, který je jednotný s optimalizovaným modelem, s 

počátečním rozdílem odpovídajícím rozdílu hloubek predikovaných kotlin (obr. 8.5b). 

Ekvivaletně niţší jsou i hodnoty přehodnocených horizontálních deformací v úrovni 

tunelu.  

 Pro vyhodnocení podélných poklesových kotlin není k dispozici dostatek 

monitorovaných dat, neboť hustota realizovaných geotechnických měření v podélném 

směru není dostačující pro důvěryhodné vyhodnocení jejich vývoje. Z tohoto důvodu jsou 

obsahem obr. 8.6 pouze 3D modely predikované podélné poklesové kotliny s originálními 

a optimalizovanými parametry. Analýzy s nízkým K0 predikují hlubší a kratší podélné 

poklesové kotliny ve srovnání s modely s vysokým K0, coţ je ve shodě se simulacemi 

příčných poklesových kotlin.  

        (a)                                                                           (b) 

Obr. 8.5: Poklesové kotliny (a) a simulace extenzometrických měření (b) hypoplastickým modelem s 

originální sadou paranetrů  
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Obr. 8.6: Podélné poklesové kotliny predikované hypoplastickým modelem 

Distribuce vertikálních deformací simulovaných hypoplastickým modelem s 

optimalizovaným parametrem r je znázorněna na obr. 8.7. Kvůli ozřejmění prostorového 

vývoje deformací (3D efektů raţby) byly připraveny příčné vertikální řezy 3D modelem 

tunelu, kolmé na osu y. Maximální a minimální hodnoty predikovaných vertikálních 

deformací korespondují s deformací kaloty (-0,153 mm), respektive počvy tunelu (0,162 

mm), v počátečním studovaném profilu. Ve srovnání s daty monitoringu, naměřenými na 

konvergenčních profilech ve studovaném úseku tunelu, jsou simulované deformace 

přehodnoceny přibliţně o 135 %. Moţným důvodem rozdílnosti deformací ostění je 

nedostupnost informací o mechanických vlastnostech primárního ostění, které bylo 

speciálně navrţeno pro tunely Královo Pole a vyznačuje se neobvyklým pouţitím výstuţe 

z válcované oceli s vysokou počáteční ohybovou tuhostí a dlouho deformační dráhou.    

Obr. 8.7: Distribuce prostorových vertikálních deformací predikovaných s optimalizovaným parametrem r 

v podmínkách K0 = 1,25  

Z identického důvodu mohou být ovlivněny i strukturní síly v ostění, které jsou 
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předmětem obr. 8.8. Zvýšené hodnoty radiálních napětí (kPa) působících ve směru 

normály na rovinu ostění v obr. 8.8a označují kritická místa při uzavírání prstence ostění. 

Radiální napětí v ostění čeleb IIc a IId naznačují, ţe v časovém úseku před vyraţením dna 

tunelu (IIf), kdy prstence ostění štol jsou otevřené, jsou spodní segmenty ostění namáhány 

značnými silami, mající tendenci vyzdvihnout dno tunelu. Tangenciální (obvodové) 

napětí v ostění je na obr. 8.8b. Vysoké hodnoty napětí v prostoru patek tunelu ukazují na 

obvyklá problémová místa tunelů s nekruhovým profilem.  

Předmětem obr. 8.9 je detail levého segmentu ostění dílčí čelby IIb. Jedná se o 

segment, kde dochází po odtěţení profilu kaloty ke značnému radiálnímu namáhání 

ostění. Po instalaci primárního ostění kaloty pak k výraznému nárůstu obvodového napětí. 

Na obr. 8.9a jsou vyznačeny vektory hlavních napětí nacházející se na diagonále matice 

napětí narotované tak, ţe zbylé členy jsou nulové. V tabulce jsou tak zobrazena napětí v 

pořadí radiální, napětí ve směru osy y a tangenciální. Obrysy radiálního a tangenciálního 

napětí jsou znázorněny na obr. 8.9b, respektive obr. 8.9c. 

(a)                                                         
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 (b) 

Obr. 8.8: Radiální (a) a tangenciální (b) napětí (kPa) působící v primárním ostění tunelu 

 
 

(a) 
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(b)                                                                              (c) 

Obr. 8.9: Vektory hlavních napětí (a), obrysy radiálních (b) a tangenciálních (c) napětí působících v levém 

segmentu ostění dílčí čelby IIb  

 8.2.1  Shrnutí 3D analýz s hypoplastickým modelem 

Na základě výsledků 3D analýz tunelu je vhodné zdůraznit, ţe hypoplastický 

model pro jíly (Mašín 2005) s konceptem intergranulárních přetvoření (Niemunis a Herle 

1997), obdobně k 3D modelu štoly, vystihuje tvar poklesové kotliny a velikost sednutí 

povrchu terénu, a to i s parametry kalibrovanými na výsledky laboratorních experimentů.  

Je tedy vhodný i pro pouţití v úvodních fázích projektu, kdy jsou predikce zaloţené 

pouze na laboratorním výzkumu a není moţné vyuţít moţností inverzní analýzy. 

 8.2.2  Simulace  Mohr – Coulombovým modelem 

 3D numerické analýzy plného profilu tunelu Královo Pole s Mohr – 

Coulombovým konstitučním modelem nebyly realizovány z několika důvodů. Obecně, 

3D analýzy tunelu mají značné nároky na počítačové vybavení, a v našem případě jedna 

simulace Královopolského tunelu si vyţádala tři týdny výpočtového času. Tato časová 

náročnost simulace a neschopnost Mohr – Coulombova modelu popsat skutečné 

mechanické chování zeminy nás přiměla přistoupit k realiazci analýz výhradně s 

hypoplastickým modelem s konceptem intergranulárních přetvoření. Dalším podnětem k 

rozhodnutí se staly přeběţné výsledky 2D simulací tunelu s optimalizovaným parametrem 

λd na poklesové kotlině průzkumné štoly a s originálním i optimalizovaným Youngovým 

modulem E (kapitola 8.3). Ukázalo se, ţe MC model optimalizovaný na výsledky 

průzkumné štoly neposkytuje rozumné predikce chování tunelu (obr. 8.18, 8.19), ačkoliv 

spolu s hypoplastickým modelem (neoptimalizovaným) poskytoval obdobné předpovědi 
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chování štoly. Podrobná charakteristika problému a závěry jsou uvedeny v kapitole 8.3.1 

Výsledky 2D simulací tunelu. 

 8.3  2D analýzy tunelu Královo Pole 

 Ke 3D numerickému modelu tunelu Královo Pole byl připraven ekvivalentní 2D 

model, jehoţ geometrie odpovídá rovině řezu kolmé na osu tunelu (obr. 8.16). 

Obr. 8.16: 2D síť a geometrie tunelu Královo Pole 

Geometrie simulovaného problému je tvořena 638 FE elementy (quad4) a 688 

uzly. Ostění tunelu je simulováno pomocí trussbeam elementů s konstantní tuhostí (E = 

24,6 GPa) v čase, s tloušťkou 35 cm. Obdobně k průzkumné štole byla raţba tunelu ve 

2D analýze simulována pomocí metody redukce napětí. Pro predikce chování plného 

profilu tunelu byly pouţity oba zvolené konstituční modely, pokročilý hypoplastický 

model pro jíly a standardní Mohr – Coulombův model. Simulace proběhly s oběma 

sadami parametrů, jak originálními, kalibrovanými na výsledky laboratorních 

experimentů, tak optimalizovanými, které jsou výstupem inverzní analýzy průzkumné 

štoly. 2D simulace tunelu byly řešeny opět jako nedrénované. Raţba tunelu probíhala 

sekvenční metodou, jejíţ postup spolu s vývojem vertikálních deformací predikovaných 

hypoplastickým modelem s optimalizovaným parametrem r je pro názornost předmětem 

obr. 8.17. 
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Obr. 8.17: Sekvence ražby tunelu s vykreslenými vertikálními deformacemi predikovanými hypoplastickým 

modelem s optimalizovaným parametrem r 

 8.3.1  Výsledky 2D simulací tunelu 

Jelikoţ 3D simulace tunelu s MC modelem nebyly realizovány z důvodu jejich 

časové náročnosti a neschopnosti MC modelu adekvátně popsat mechanické chování 

brněnského  překonsolidovaného jílu a poskytnout tak reálné predikce deformací jílového 

masivu v okolí tunelového díla, byly s tímto modelem realizovány alespoň časově méně 

náročné 2D analýzy. V této části studie byly pouţity hodnoty parametru λd metody 

redukce napětí získané na základě porovnání 2D a 3D simulací průzkumné štoly a 

optimalizované materiálové parametry pocházející z její inverzní analýzy (Tab. 8.3). 

Tab. 8.3: Materiálové parametry konstitučních modelů a hodnoty parametru λd použité ve 2D simulacích 

tunelu 

označení analýzy r, E (MPa) K0 λd 

hyp., opt.r 0,51 1,25 0,50 

hyp., opt.r 0,49 0,66 0,53 

MC, opt.E 18,8 1,25 0,40 

MC, opt.E 56,2 0,66 0,45 

Poklesové kotliny tunelu predikované studovanými konstitučními modely jsou na 

obr. 8.18. Rozloţení vertikálních deformací v okolí výrubu na obr. 8.19. Hypoplastický 

model, obdobně jako v případě štoly, predikuje uspokojivý tvar poklesové kotliny. 

V podmínkách s niţším K0 je poklesová kotlina nepatrně hlubší a uţší, nicméně rozdíl 

není nijak výrazný. Předběhneme-li, můţeme konstatovat, ţe předpovědi s λd 

kalibrovanou na poklesovou kotlinu průzkumné štoly přehodnocují velikost vertikálních 

deformací povrchu terénu, jak je patrné z obr. 8.17 v kapitole 9.6 Zhodnocení 2D analýz 

pro pokročilý hypoplastický model. Zcela odlišné výsledky byly získány Mohr – 

Coulombovým modelem. Pro vysoké K0 předpovídá MC model nereálnou poklesovou 

kotlinu s výzdvihem dna nad osou tunelu. Pro nízké K0 predikuje deformace blízké stavu 

porušení, kdy dochází k pohybu bloku masivu zeminy směrem do výrubu (obr. 8.19). 
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Závěrem, který nabízí tato část studie je, ţe dva konstituční modely, 

optimalizované na datech z průzkumné štoly a poskytující pro tento případ obdobné 

predikce (pokročilý hypoplastický model a MC model s optimalizovaným E 

v podmínkách nízkého K0), neposkytují shodné predikce poklesové kotliny pro plný 

profil tunelu. Důvod této neshody, v neprospěch Mohr – Coulombova modelu, se nachází 

v nelineární formulaci hypoplastického modelu a ve větších deformacích plynoucích 

z raţby plného profilu tunelu. 

Obr. 8.18: 2D poklesové kotliny predikované studovanými modely 
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Obr. 8.19: Rozložení vertikálních deformací v okolí tunelu predikované pokročilým hypoplastickým a Mohr 

– Coulombovým modelem s optimalizovanými parametry 
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 Kapitola    9   

Metoda redukce napětí 

 9.1  Aplikace 2D metod 

3D numerická analýza se v současné době stává stále dostupnějším prostředkem 

pro predikce deformací horninového masivu, sil v ostění a rozloţení napětí v okolí 

realizovaného podzemního díla. Jelikoţ raţba tunelu představuje samozřejmě 

trojrozměrnou situaci, zavedení třetího rozměru by mělo vést k přesnějším predikcím. 

Avšak, 2D plane strain analýzy s implementovanou procedurou, která zohledňuje 3D 

efekty raţby a tím chybějící třetí rozměr modelu, jsou i nadále, v převáţném mnoţství 

případů, nejpouţívanější metodou pro predikce chování tunelu (Leca a kol. 2000, Wu a 

Rooney 2001, Mair 2008). Důvodů této skutečnosti přichází v úvahu hned několik. 

Sestavení plně 3D numerického modelu stále představuje časově náročný proces, bez 

ohledu na zvýšené nároky na počítačový hardware a přetrvávající dlouhé výpočtové časy. 

V případě projektů dlouhých tunelů s proměnlivými geologickými podmínkami, a naopak 

u jednoduchých podzemních konstrukcí, není 3D model zcela vhodným nástrojem. V 

průběhu předběţné fáze projektové přípravy, za účelem odhadu prvotních deformací 

způsobených raţbou tunelu, představuje 3D analýza přiliš časově náročné řešení. Důvod 

upřednostnění 2D analýz, který je do jisté míry překvapivý, se nachází i v nejednotnosti 

názorů zahraničních studií na výhody predikcí plně 3D modelů, v porovnání s 2D 

analýzami se zjednodušenou procedurou pro nepřímé zohlednění 3D efektů raţby 

(Francius a kol. 2005, Karakus a Fowell 2006, Tang a kol. 2000). Tento důvod vyplývá 

především z poţadavků 3D modelu na přesnou definici postupu raţby, způsobu instalace 

ostění, či včlenění časové závislosti tuhosti stříkaného betonu. Uvedené aspekty je často 



Kapitola 9. Metoda redukce napětí 

 
 

 

127 

  

obtíţné včlenit do numerického modelu a opět jsou značně časově náročné. Vezmeme-li v 

úvahu, ţe  2D metody vyţadují definici jen několika, avšak ve většině případů pouze 

jednoho parametru, zahrnujícího vliv všech výše zmíněných faktorů, které je nutné 

specifikovat ve 3D analýze, nacházíme se blíţe k objasnění zmíněné nejednotnosti 

názorů. 

Lákavá jednoduchost a rychlost 2D metody však můţe vést k závaţným 

nepřesnostem v předpovědích, pokud je vybraná metoda pouţita nevhodným způsobem. 

Konkrétně kalibrace parametru na data monitoringu je oblíbená napříč domácí i 

zahraniční literaturou. Ta dovoluje uţivateli vyladit 2D model, pouţívající jediný 

parametr k zohlednění 3D efektů tak, ţe různé monitorované aspekty jsou správně 

simulovány. Nevýhodou tohoto přistupu je, ţe zastírá eventuální nepřesnosti v popisu 

mechanického chování zeminového masivu. V řadě studií bylo ukázáno, ţe volba 

vhodného konstitučního modelu a postup kalibrace materiálových parametrů má 

významný vliv na výsledné predikce chování tunelového díla (Mašín 2009, 

Grammatikopoulou a kol. 2002, Francius a kol. 2005, Addenbrooke a kol. 1997, 

Doleţalová 2002). Pokud není chování zeminového masivu adekvátně charakterizováno 

konstitučním modelem, potom kalibrace parametru dané 2D metody se záměrem, aby 

numerický model simuloval správně jeden aspekt chování (př. velikost sednutí povrchu 

terénu), vede k nepřesnostem v predikcích ostatních aspektů (např. prostorová distribuce 

deformací v masivu, vnitřní síly v ostění) (Doleţalová 2002). Zároveň tento přístup k 

odhadnutí hodnoty parametru neposkytuje ţádné informace o způsobilosti 2D metody 

napodobit 3D efekty vznikající od raţby tunelu. 

Z pohledu praktického pouţití, zanedbáme-li výhody a nevýhody 2D analýz, 

kaţdá 2D metoda by měla být před svou aplikací v praxi podrobena důkladnému 

zhodnocení schopnosti adekvátně simulovat 3D efekty. Porovnání simulace s daty 

monitoringu (viz výše) nepřináší ţádné informace o vhodnosti metody kvůli 

nepřesnostem v popisu mechanického chování zeminy. Skutečně důvěryhodný způsob 

vyhodnocení dané 2D metody se tak nachází v detailním srovnání 2D predikcí s 

predikcemi ekvivalentních 3D analýz. Studie zaměřené na takový problém nejsou 

obvyklé v literatuře zabývající se raţbou tunelů (Möller a Vermeer 2005) (detailnějsí 

zhodnocení studií v kapitole 9.3). Důvod se nachází pravděpodobně v dřívější existenci 
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2D metod a jejich menší výpočtové náročnosti. 

Úkolem 3D analýz tak zůstává nejen vysoká míra vystiţení skutečné realizace 

tunelového díla, ale i kvalitativní vyhodnocení existujících 2D metod.  

 9.1.1  2D metody 

Vybrané zástupce z obsáhlé řady existujících 2D metod zodpovědných za 

implementaci 3D efektů ve 2D plane strain analýze shrnuli ve svých studií Leca a kol. 

(2000) a Karakus (2007). Pravděpodobně nejoblíbenější metodou je metoda redukce 

napětí (stress relieve method), kterou zavedli autoři Panet a Guénot (1982). V principu 

podobné metody jsou „volume loss method“ (Potts a Zdravkovic 2001) a „progressive 

softening method“ (Swoboda, 1979). Pro tunely raţené pomocí štítů byly navrţeny 

speciální metody,  mezi neţ patří „gap method“ (Rowe a kol., 1983). V současné době, ke 

zmíněným jiţ klasickým metodám, byla vyvinuta a zhodnocena řada více pokročilých 

metod. Do této skupiny náleţí „hypothetical modulus of elasticity (HME) soft lining 

method“ (Powell a kol. 1997) pouţitá ve studiích Karakus a Fowell (2003) a Karakus a 

Fowell (2005). 

 9.2  Metoda redukce napětí a její princip 

Metoda redukce napětí, jinak téţ metoda redukce zatíţení (load reduction method) 

(Schikora 1982, Möller a Vermeer 2005), je v České republice známá spíše pod 

označením β – metoda. Panet a Guénot (1982) zavedli tuto metodu s prvotním záměrem 

pro návrh ostění tunelu. V současné době je běţně pouţívána pro získání predikcí 

distribuce deformací v horninovém a zeminovém masivu vzniklých od raţby tunelů 

NRTM. Uvedené metody jsou ve skutečnosti MKP aplikace analytické „convergence-

confinement method“ (např. Leca a kol. 2000). 

Panet a Guénot (1982) ukázali, ţe 3D reakce (3D efekty) zeminy na raţbu mohou 

být řešeny pomocí plane strain analýzy skrze zavedení fiktivního radiálního napětí σr
f
 

uvnitř geometrie tunelu ve 2D modelu (rovnice 9.1). Toto napětí vychází z originální 

hodnoty geostatického napětí v zemině σr
0
 před realizací tunelu a z parametru λd, jenţ 

zároveň charaktrizuje faktor redukce napětí λ (λd =1 – λ). 

                                                    (9.1) 
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Obr. 9.1 znázorňuje výpočtové fáze metody convergence-confinement (Leca kol. 

2000) vztaţené ke „ground reaction curve (convergence curve)“, nebo téţ Fenner-

Pacherově křivce.  

Obr. 9.1: Hlavní principy „convergence-confinement method“ (z Leca a kol., 2000) 

Ta vyjadřuje vztah mezi rozsahem konvergence C a napětím v zemině σ. V první fázi 

plane strain simulace raţby je originální geostatické napětí σr
0
 v geometrii tunelu plynule 

sníţováno na hodnotu fiktivního radiálního napětí [(1 – λ)*σr
0
 ] s (0< λd <1). Cílem je ve 

3D analýze charakterizovat deformace proběhlé v předpolí čelby. Aţ po hodnotu σr
f
 je 

zatěţováno výhradně horninové prostředí a vzniklé úhrnné konvergence dosahují 

velikosti C( λ). Ostění tunelu je vygenerováno v určité vzdálenosti d od čelby tunelu, kde 

jiţ proběhly deformace (konvergence) o velikosti C
d
. V druhé fázi simulace raţby je 

napětí σr
f
 v prostoru geometrie tunelu redukováno na nulovou hodnotu a další nárůst 

konvergencí má za následek zvyšování zatíţení v ostění, které je demonstrováno skrze 

„confinement curve“. Rovnováţný stav E je dosaţen v momentě rovnosti sil v ostění a v 

zemině. Velikost fiktivního radiálního napětí působícího v ostění je označováno téţ jako 

„support pressure“. Parametr λd, který definuje moment vygenerování ostění, přímo 

ovlivňuje velikost konvergencí a sil v ostění. Vyšší hodnota parametru λd odpovídá 

dřívější instalaci ostění, tedy větším silám v ostění a menším deformacím, niţší λd vede k 

menším silám v ostění a větším deformacím (konvergencím). Pokud je simulace tunelu 

řešena jako časově nezávislá, to jest analýza, kdy aspekty jako creep, disipace pórových 

tlaků a časová závislost tuhosti ostění jsou zanedbány, pak metoda redukce napětí 
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vyţaduje předepsání jediného parametru. 

Tím parametrem je λd, téţ označován jako faktor redukce zatíţení. Je zřejmé, ţe 

nelze stanovit přímý empirický vztah mezi λd a všemi aspekty raţby (viz výše), které je 

nutné zavést ve 3D simulaci, aby získala reálné vypovídací schopnosti. Procedura 

stanovení parametru λd se můţe vztahovat k velikosti sednutí povrchu terénu, ohybovým 

momentům a napětí v ostění, k celkovému rozloţení deformací v okolí tunelu a dalším 

alternativám uplatnění kalibrace λd. Je jisté, ţe ve všech případech bude λd poněkud 

odlišná (Möller a Vermeer 2005) a výsledné hodnoty se odvíjejí od dalších faktorů, jako 

zvolený konstituční model, geologické podmínky, geometrie konstrukce, postup raţby, 

mocnost nadloţí atd. Při analýze tunelu s nízkým nadloţím, kdy dochází k eliptické 

deformaci ostění a sloţitému přerozdělení napětí, nelineárnímu chování zeminového 

masivu, musí být parametr λd stanoven iterativním způsobem (Möller a Vermeer 2005). 

Výrazná sensitivita parametru λd a časová náročnost výpočtu tak často vede k tomu, ţe v 

praktických aplikacích je jeho hodnota pouze odhadována. Odhad je zaloţen na 

zkušenosti s realizací tunelu v obdobných geologických podmínkách, tedy pokud je cílem 

provést předběţné predikce chování tunelu. Nebo vychází z aplikované observační 

metody (Peck 1969) a výsledná hodnota je optimalizována na data monitoringu. Takový 

princip odhadu λd umoţňuje velmi snadno obejít obtíţe modelování jiţ dříve zmíněných 

aspektů vstupujících do 3D modelu.  

 9.2.1  Rozšíření metody redukce napětí   

 Rozšíření, které navrhl Callari (2004), definuje časový vývoj mechanického 

odlehčení a konsolidace během raţby tunelu. V této metodě je čas explicitě včleněn do 

evoluční rovnice faktoru redukce napětí λ. Podmínky pórových tlaků jsou řešeny zvlášť, 

coţ umoţňuje popsat disipaci pórových tlaků v propustných nasycených zeminách. 

Ačkoli Callari (2004) včlenil do metody explicitně čas, neuvaţoval časově závislou tuhost 

ostění a řešil pouze nezajištěný výrub. Bernaud a Rousset (1996) ukázali, ţe instalace 

ostění ve 3D analýze ovlivňuje konvergence stěn tunelu i v dosud nevystrojené části 

čelby, čím vyšší tuhost ostění, tím menší deformace tunelu. Proto kalibrace standardní 

verze metody, se záměrem vystihnout konkrétní finální deformaci ostění bez zavedení 

niţší tuhosti ostění při instalaci, vede k přehodnocení deformace tunelu v čase 
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vygenerování ostění a zároveň k podhodnocení jeho finálního zatíţení. Na základě 

axisymetrických analýz s jednoduchým konstitučním vztahem a Trescovo kritériem, 

Bernaud a Rousset (1996) zavedli metodu řídící tuhost ostění, nazvanou „new implicit 

method“. Oreste (2003) a Graziani a kol. (2005) zlepšili tuto metodu včleněním časové 

závislosti chování stříkaného betonu. Obě studie uvaţovaly axysimetrický model hluboce 

zaloţeného tunelu v geologickém prostředí charakterizovaném lineárním 

elastoplastickým MC modelem. Gonzáles-Nicieza a kol. (2008) vyvinuli proceduru, 

zaloţenou na axysimetrických simulacích, s níţ lze odhadnout radiální přetvoření a 

následně poţadovanou tuhost ostění tunelů s nekruhovým profilem v různých 

hloubkových úrovních. 

 9.2.2  Aplikace metody redukce napětí 

 Eisenstein a Branco (1991) hodnotí konvenční metodu redukce napětí z pohledu 

dvou tunelů realizovaných v Kanadě v prostředí tuhých jílů. Jednotlivé příklady se liší 

poměrem hloubky zaloţení tunelu ku průměru jeho profilu. Autoři tak předpokládají 

mělce a hluboce zaloţenou podzemní konstrukci. Metoda přinesla dobrou shodu mezi 

naměřenými a predikovanými daty pouze pro hluboce zaloţený tunel. Nesrovnalosti v 

případě mělkého tunelu přisuzují osově nesouměrnému vývoji deformací a zplastizování 

zeminy v okolí tunelu, neboť základní verze metody byla navrţena pro kruhové tunely v 

prostředí izotropního geostatického napětí. Důleţitým závěrem je, ţe většina 

neaxisymetrických deformací proběhně před instalací ostění, tudíţ značná pozornost by 

měla být věnována adekvátní charakteristice mechanického chování zeminy. 

 Kim a Eisenstein (2006) popisují metodu pro stanovení faktoru redukce zatíţení λ 

pro kruhový profil tunelu bez instalovaného ostění v materiálovém prostředí popsaném 

hyperbolickým elastickým modelem a stavem napjatosti odpovídajícím K0 = 1. Potvrzují, 

ţe faktor λ je citlivý na vzdálenost instalace ostění od čelby tunelu, na pevnost zeminy, 

součinitel K0 a téměř není ovlivněn hloubkou zaloţení tunelu. Metodu ověřují aplikací 

vypočtených faktorů λ na aktuální konstrukce a porovnáním predikcí s daty monitoringu. 

Shledávají, ţe jak jejich metoda, tak i základní metoda je pouţitelná pro NRTM tunely 

různých hloubek zaloţení, v libovolném geologickém prostředí. Tento závěr platí pro 

lineárně elastické prostředí s nevystrojeným tunelem a současně není zcela v souladu s 

prací Eisenstein a Branco (1991).   
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Kainrath-Reumayer a kol. (2009) poukazují na vhodnost metody redukce napětí 

pro rychlý hrubý odhad chování soustavy geologické prostředí - podzemní konstrukce a 

současně upozorňují na fakt, ţe i závislost na čase má být brána v úvahu. 

 Graziani a kol. (2005) poukazují na výraznou citlivost parametru λ metody „new 

implicite method“ (NIM) na relativní tuhost ostění a rychlost postupu raţby, zatímco 

význam pevnostních charakteristik není tak výrazný. Konvenční metoda ve srovnání s 

NIM metodou podhodnocuje faktor λ pro tuhé elastické zeminy, v případě měkkých 

elastoplastických zemin vede k jeho přehodnocení. Dále upozorňují na silný vliv tuhosti 

mezi ostěním a zeminou na konečné rovnováţné zatíţení ostění. Zavedení plastického 

chování stříkaného betonu má smysl pouze v případě hluboko zaloţených tunelů, kde 

finální zatíţení můţe přesáhnout mez plasticity prstence ze stříkaného betonu.   

 Aplikací metody redukce napětí ve skalních vtláčivých horninách se zabývali 

Vlachopoulos a Diederichs (2009). Cílem studie bylo vylepšení analytického řešení 

stanovení podélného profilu deformace stěny tunelu vůči vzdálenosti libovolného bodu v 

ose tunelu od čelby. Tyto profily jsou důleţité pro adekvátní kalibraci modelu, definování 

velikosti deformace ve fyzickém bodě před a za čelbou. Studie je zaloţena na kruhovém 

tunelu v prostředí izotropního napětí. Definování podélných profilů pro 2D axisymetrické 

analýzy je zaloţeno na plně 3D modelech, u nichţ autoři vyzdvihují důleţitost simulace 

odpovídající rychlosti raţby a velikosti kroku záběru. Dalším řešením získání profilů je 

zmíněný analytický přístup. Výsledkem studie je definice vztahů pro analytický výpočet 

podélných profilů platných pro elastické a elastoplastické řešení. V úvahu nebere časovou 

závislost vtláčení horninového masivu. 

 9.3  Zhodnocení 2D metod prostřednictvím 3D analýz 

se zaměřením na metodu redukce napětí 

 Autorů, kteří se zabývali zhodnocením 2D metod, formou porovnání s plně 3D 

analýzami, není mnoho.  

 Callari a Cassini (2005) vyhodnotili Callarim (2004) rozšířenou metodu redukce 

napětí pomocí 3D výsledků ze studie Callari a Cassini (2006). Chování zeminy popsali 

základním lineárně elastickým modelem s Drucker-Pragerovou podmínkou plasticity. 

Předmětem řešení se stal pouze nezajištěný tunel v podmínkách konsolidační analýzy 
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(Biot 1941). Autoři získali dobrou shodu mezi poklesovými kotlinami predikovanými 2D 

metodou a 3D analýzou. Jediný rozdíl se nacházel v simulaci tunelu s nízkou rychlostí 

postupu raţby v nasycené zemině, kde 2D analýza poskytla přibliţně o 10 % větší 

deformace povrchu. Přesnost 2D predikcí horizontálních deformací s hloubkou a celkové 

distribuce deformací v okolí tunelu nebyla prezentována.  

 Karakus a Fowell (2006) provnali 3D a 2D analýzy zkušebního tunelu Heathrow 

express (Deane a Basset 1995). 2D analýzy realizovali pomocí metody HME soft lining. 

Chování Londýnského jílu popsali lineárně elastickým modelem s Mohr – Coulombovo 

podmínkou plasticity a všechny analýzy byly řešeny jako nedrénované. Oba typy analýz, 

2D a 3D, autoři ladili s cílem přiblíţit se monitorované poklesové kotlině. Ve 2D simulaci 

prvně stanovili vhodnou velikost HME, aby vystihli 3D predikce poklesu terénu. Autoři 

shledali, ţe 3D analýza s implementováným reálným postupem raţby, výrazně 

podhodnocuje sednutí povrchu terénu (přibliţně 10 krát). Naměřené hodnoty sednutí byli 

schopni předpovědět pouze s nereálně dlouhým krokem záběru (30 metrů), který 

odpovídá celkové délce zkušebního tunelu Heathrow express. Nicméně 2D a 3D analýzy 

předpovídaly shodný tvar a velikost poklesové kotliny. Prostorová distribuce deformací v 

okolí tunelu nebyla studována. Neschopnost alespoň přibliţně vystihnout naměřenou 

poklesovou kotlinu pomocí 3D analýzy vychází z nevhodné simulace chování značně 

překonsolidovaného Londýnského jílu vyuţitím základního elastoplastického 

konstitučního modelu.  

 Detailním vyhodnocením metody redukce napětí na základě porovnání s 3D 

analýzami se zabývala Doleţalová (2002). Simulovala raţbu NRTM tunelu v navětralých, 

tektonicky porušených břidlicích, v drénovaných podmínkách. Mechanické chování 

břidlic popsala dvěma konstitučními modely, elastoplastickým Mohr – Coulombovým 

modelem a dráhově závislým nelineárně elastickým, ideálně plastickým modelem 

(Doleţalová 2007). Studie ukázala, ţe 2D metoda vyţaduje dvě různé hodnoty faktoru 

redukce napětí λ, aby vystihla 3D predikce sednutí povrchu terénu a deformace v koruně 

tunelu. Výsledky korespondují se závěry práce Vogt a kol. (1998). Současně bylo 

shledáno, ţe faktor λ zavisí na volbě konstitučního modelu a je citlivý na hodnotu 

součinitele zemního tlaku v klidu K0. 

 Moller a Vermeer (2005) realizovali řadu 2D a 3D analýz za účelem zhodnocení 

prediktivních schopností metody redukce napětí. Simulovali axysimetrickou raţbu NRTM 
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tunelu ve dvou odlišně popsaných horninových prostředích. První, lineárně elastické 

prostředí, poslouţilo k vyhodnocení vlivu tuhosti zeminy E, délky záběru d a součinitele 

K0 na parametr λd. Kalibraci parametru λd vztahovali vţdy k hodnotě sednutí povrchu 

terénu a strukturním silám v primárním ostění (ohybový moment a normálová síla). 

Prokázali, ţe velikost λd klesá s narůstající délkou záběru d a zvyšující se tuhostí E. Vliv 

K0 se zdá být zanedbatelný se sniţující se tuhostí E. Druhé prostředí, elastoplastické s MC 

podmínkou plasticity, vyuţili pro stanovení vlivu parametrů pevnosti zeminy υ a c, a 

délky záběru d. Hodnota λd roste se zvyšující se pevností zeminy, avšak za určitou mezí 

jiţ nemá na λd vliv. Autoři shrnuli, ţe z výsledků analýz vyplývá očividná nutnost pouţít 

různé hodnoty faktoru λd pro sednutí terénu, ohybové momenty a normálové síly, aby s 

dostatečnou přesností simulovali 3D řešení tunelu. Obě simulovaná prostředí ukázala, ţe 

největší vliv na λd má délka záběru d. Vliv tuhosti E a K0 je jiţ méně důleţitý. Výsledky 

analýz porovnali s reálnou stavbou tunelu Steinhaldenfeld s dobrou shodou. Autoři se 

nazabývali vlivem geometrie tunelu a celkovými deformacemi hornivého prostředí. 

 Graziani a kol. (2005) vyuţívají 3D analýz ke zpětnému implicitnímu stanovení 

faktoru λ, konkrétně 3D predikce napětí v bodě stěny tunelu před instalací ostění. 2D 

předpovědi defomací stěn tunelu a primárního ostění porovnávají se dvěmi reálnými 

stavbami, daty monitoringu. Poklesovou kotlinu ani prostorovou distribuci deformací v 

okolí tunelu nestudují.  

 Ve studii Moller a Vermeer (2008) se autoři zabývají schopností metody 

vystihnout nejen vertikální deformace terénu nad osou tunelu, ale i normálové síly a 

ohybové momenty v primárním ostění tunelu, za předpokladu úvahy pouze jedinné 

hodnoty parametru λd. Mechanické chování slínu charakterizují pokročilými verzemi 

konstitučních modelů (se zpevněním a s tuhostí v rozsahu velmi malých přetvoření). 

Originální hodnota λd byla stanovena na základě porovnání poklesových kotlin 

predikovaných 2D metodou a plně 3D numerickou analýzou. Porovnání výsledků 2D a 

3D simulací ukázalo, ţe strukturní síly vyţadují odlišné hodnoty parametru λd, výrazně 

vyšší. Zároveň je λd citlivá na volbu konstitučního modelu a ovlivněna simulovaným 

postupem raţby (Moller a Vermeer 2005). Z důvodu obtíţného stanovení parametru λd, 

poněvadţ λd nemá jasný fyzikální význam, autoři doporučují u konvenčně raţených 

tunelů realizaci plně 3D numerického modelu. Současně vyzdvihují důleţitost zavedení 

pokročilého konstitučního modelu zeminy do simulace. V opačném případě bude 
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predikovaná poklesová kotlina příliš mělká a široká.  

K závěru, ţe faktor redukce zatíţení λ je moţné vyhodnotit výhradně na základě 

porovnání 2D a adekvátní plně 3D analýzy, dospěli Galli a kol. (2004).    

 Uvedený přehled studií naznačuje, ţe náleţité vyhodnocení 2D metod není běţné 

napříč domácí i zahraniční literaturou. Abychom skutečně prokázali schopnost 2D 

metody simulovat 3D efekty raţby tunelu, musí být studována i přesnost predikcí 

prostorové distribuce deformací v okolí tunelu, ne jen velikost sednutí či tvar poklesové 

kotliny. Doleţalová (2002) a Vogt a kol. (1998) poukazují na to, ţe metoda redukce napětí 

nedovoluje dostatečně přesně reprodukovat prostorové rozloţení deformací, ostatní autoři 

se tímto problémem nezabývali. Vzhledem ke skutečnosti, ţe proměnné řídící 2D 

simulace (například parametr λd) jsou senzitivní v různé míře na všechny zmíněné 

studované stránky modelu, je důleţité, i pro praktické vyuţití metody, zhodnotit vliv 

dalších aspektů studovaného problému. Konkrétně jsme se zaměřili na dvě hlediska: 

 zda λd závisí na geometrii problému, jestli lze pouţít shodnou λd pro 

predikce různých tunelů ve stejném geologickém prostředí 

 v jakém rozsahu λd závisí na materiálových vlastnostech, zda lze pouţít 

identickou hodnotou λd pro tunel procházející různými geologickými 

podmínkami 

Zdá se, ţe první aspekt nebyl dosud studován. Závislost parametru λd na 

materiálových vlastnostech a počátečních podmínkách studovala Doleţalová (2002). 

Předmětem naší studie bylo objasnění těchto a i dalších aspektů ovlivňujících parametr λd.  

Metoda redukce napětí, která reprezentuje nejpopulárnější 2D metodu odpovědnou za 

zohlednění 3D efektů, byla pouţita ve všech realizovaných analýzách.   

 9.4  3D simulace podzemních konstrukcí 

 Jako základ pro vyhodnocení metody redukce napětí byly pouţity 3D modely 

třech realizovaných tunelových staveb (Mašín 2009, Svoboda a Mašín 2009, 2010). 

Všechny tři případy představují NRTM tunely s nízkou mocností nadloţí raţených 

v tuhých jílech v prostředí městské zástavby. Výsledky 3D analýz byly podrobně 
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vyhodnoceny porovnáním s daty monitoringu, abychom prokázali schopnost 3D modelu 

realisticky reprezentovat jak 3D efekty, tak chování reálné konstrukce. Mechanické 

chování a vlastnosti zemin byly popsány pokročilým nelineárním hypoplastickým 

modelem pro jíly (Mašín 2005) s konceptem intergranulárních přetvoření (Niemunis a 

Herle 1997). Řada studií demonstrovala (Mašín a kol. 2006, Mašín 2009, Gudehus a 

Mašín 2009, Hájek a kol. 2009), ţe tento model věrně vystihuje chování zeminy 

v rozsahu od velmi malých po velká přetvoření, zahrnuje vysokou počáteční quasi-

elastickou tuhost při velmi malých přetvořeních a její nelineární pokles s rostoucím 

přetvořením. MKP implementace modelu je volně dostupná na webu (Gudehus 2008). 

Numerické simulace proběhly v programu Tochnog Professional (Rodemann 2008). 

Všechny analýzy byly řešeny jako nedrénované s redukovanou hodnotou objemového 

modulu vody Kw, abychom vystihli konsolidační efekty. Reálný postup raţby aplikovaný 

na jednotlivých stavbách byl implementován do odpovídajících 3D analýz. Primární 

ostění bylo simulováno pomocí elementů kontinua a jeho mechanické chování popsáno 

lineárně elastickým modelem s časově závislým Youngovým modulem E vycházejícím 

z exponenciálního vztahu Pöttler (1990) a Oreste (2003) rovnice (6.1) kapitola 6.1.3 

Ostění průzkumné štoly.   

 9.4.1  Heathrow express trial tunnel 

 Zkušební tunel Heathrow express (Deane a Basset 1995) byl vyraţen v prostředí 

Londýnského jílu za účelem vyhodnocení efektivnosti metody stříkaného betonu. 

Z důvodu realizace široké škály konkrétně specifikovaných měření se konstrukce stala 

často přijímaným prostředkem pro zhodnocení řady numerických studií (Tang a kol. 

2000, Karakus a Fowell 2005). Pro vyhodnocení metody redukce napětí byly v této práci 

pouţity 3D analýzy tunelu popsané ve studii Mašín (2008, 2009). Pouţitá FE (finite 

element) síť a geometrie modelovaného problému je předmětem obr. 9.2.  
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Obr. 9.2: FE síť a geometri zkušebního tunelu Heathrow express použitá ve 3D analýzách (Mašín 2009) 

Čtyři konstituční modely byly pouţity, aby charakterizovaly mechanické chování 

zeminového masivu: základní verze hypoplastického modelu pro jíly (Mašín 2005, Mašín 

a Herle 2005) (označení hypo_basic), hypoplastický model pro jíly s konceptem 

intergranulárních přetvoření (Niemunis a Herle 1997) (ve zkratce hypo_istr, pokročilý 

hyp. model), Modifikovaný Cam Clay model (Roscoe a Burland 1968) (MCC) a zástupce 

kinematických modelů „three-surface kinematic hardening model“ (Stallebrass a Taylor 

1997) (dále označován jako 3-SKH). Uvedené konstituční modely byly kalibrovány na 

výsledky kvalitních laboratorních experimentů provedených na Londýnském jílu, 

prezentovaných ve studii Gasparre (2005). Všechny analýzy byly realizovány 

s konstitučním modelem kalibrovaným výhradně na laboratorní experimenty, bez ladění 

materiálových parametrů kvůli shodě s naměřenými daty (Mašín 2008, 2009). Vysoké K0 

podmínky, charakterické pro prostředí Londýnského jílu, jsou proměnlivé s hloubkou dle 

studie Hight a kol. (2007). Materiálové parametry jednotlivých konstitučních modelů jsou 

uvedeny v Tab. 9.1. 

Tab. 9.1: Materiálové parametry užitých konstitučních modelů (Mašín 2008, 2009) kalibrované na 

laboratorní experimenty (Gasparre 2005) 

konstituční 

model 

materiálové parametry 

hypo_basic N λ
*
 κ

*
 r υc  

 1,344 0,095 0,015 0,5 21,9 

hypo_istrain N λ
*
 κ

*
 r υc mR mT R βr χ 

 1,344 0,095 0,015 0,5 21,9 9 9 0,00005 0,1 1 
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MCC N λ
*
 κ

*
 M G (kPa)  

 1,344 0,095 0,026 0,85 3000 

3 - SKH N λ
*
 κ

*
 M A n m T S ψ 

 1,257 0,095 0,003 0,85 722 0,71 0,27 0,24 0,16 2 

 

Mašín (2009) zpracoval parametrickou studii zaměřenou na objasnění vlivu 

materiálových parametrů hypolastického modelu s intergranulárním přetvořením na 

predikované výsledky. Obr. 9.3 znázorňuje křivky poklesu počáteční smykové tuhosti pro 

nedrénované triaxiální smykové zkoušky na neporušených vzorcích Londýnského jílu, 

simulované pomocí hypoplastického modelu s různými hodnotami materiálových 

parametrů. Z obr. 9.3a je patrné, ţe parametr mR kontroluje smykovou tuhost při velmi 

malých přetvořeních, parametr r tuhost pro velká přetvoření (obr. 9.3b) a parametr βr 

charakterizuje rychlost poklesu tuhosti zeminy (obr. 9.3c). Mašín (2009) provedl tři sady 

3D analýz. V první, při změně parametru r byla udrţována konstantní počáteční tuhost G 

při velmi malých přetvořeních a rychlost jejího poklesu (obr. 9.3b). Druhá je 

charakterizována změnou parametru mR, tedy tuhosti při velmi malých přetvořeních, a 

konstantní rychlostí poklesu tuhosti a její hodnoty při velkých přetvořeních. V třetí je 

změna parametru βr doprovázena konstantním mR a r. Zatímco hodnoty mR = 9 a r = 0,5 

nejlépe charakterizují experimentální data, odchýlené hodnoty vystihují rozptyl měření 

tuhosti. Pouţité materiálové parametry jsou sumarizovány v tabulce Tab. 9.2. Ta je 

doplněna o vyznačení vztahu mezi smykovými moduly při velmi malých a velkých 

přetvořeních (large strains-ls) pouţitých v simulacích (G0(simul.), respektive Gls(simul.)) 

a jejich originálními hodnotami kalibrovanými na laboratorní experimenty (G0 , 

respektive Gls). 
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     (a)                                                                                 (b) 

     (c) 

Obr. 9.3: Křivky poklesu tuhosti zeminy simulované pokročilým hypoplastickým modelem s různými 

materiálovými parametry a jejich hodnotami (Mašín 2009). Experimentální data neporušených vzorku 

Londýnského jílu (Gasparre 2005) 

Tab. 9.2: Parametry pokročilého hypoplastického modelu pro parametrickou studii křivky poklesu tuhosti 

typ analýzy r mR βr G0 (simul.) Gls (simul.) 

orig. par. 0,5 9 0,1 = G0 = Gls 

mR = 6 0,5 6 0,1 < G0 = Gls 

mR = 13,5 0,5 13,5 0,1 > G0 = Gls 

r = 0,33 0,33 6,1 0,1 = G0 > Gls 

r = 0,75 0,75 13 0,1 = G0 < Gls 

βr = 0,033 0,5 9 0,03 = G0 = G0 

βr = 0,3 0,5 9 0,3 = G0 = G0 

 

 Poklesové kotliny predikované 3D modelem v porovnání s daty monitoringu 

(Deane a Basset 1995) jsou předmětem obr. 9.4. Hypoplastický model s materiálovými 
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parametry kalibrovanými na základě laboratorních experimentů je schopen vystihnout 

velikost sednutí povrchu terénu, avšak mírně přehodnocuje šířku poklesové kotliny. 

Třebaţe se z obr. 9.3b zdá, ţe vliv tuhosti při velkých přetvořeních (parametr r) je 

nevýznamný, ve skutečnosti má výrazný vliv na velikost předikovaného sednutí (obr. 

9.4b). Rychlost poklesu tuhosti, a tedy parametr βr, také významně ovlivňuje predikce, 

proto by jeho kalibrace měla být zaloţena na měření axiálního přetvoření pomocí LVDT 

snímačů. Detailnější informace ohledně sensitivity hypoplastického modelu a jeho 

prediktivních schopností spojených s konstrukcí Heathrow express tunelu je ve studii 

Mašín (2009). 

               (a)                                                                              (b) 

Obr. 9.4:  Vliv parametrů tuhosti velmi malých (a) a velkých (b) přetvořeních na predikce pokročilého 

hypoplastického modelu (Mašín 2009). Data monitoringu z Deane a Basset (1995).   

 9.4.2  Průzkumná štola tunelu Královo Pole 

 Druhou realizovanou podzemní konstrukcí je průzkumná štola tunelu Královo 

Pole v Brně. Tato konstrukce a její simulace je detailně popsána v kapitole 6 Simulace 

průzkumné štoly. Ve stručnosti shrnuto, simulovaná štola IIb je situována v levé části 

kaloty tunelové trouby TII a má přibliţně trojúhelníkový průřez o délce strany cca 5 

metrů. Mocnost nadloţních vrstev v simulovaném úseku je 21,2 metru a raţba probíhala 

výhradně v prostředí neogenního brněnského jílu. 

 Hypoplastický model pro jíly (Mašín 2005) s intergranulárním přetvořením 

(Niemunis a Herle 1997) kalibrovaný na výsledky laboratorních zkoušek brněnského jílu 

byl zaveden do 3D numerického modelu štoly. Počáteční podmínky simulace jsou 

charakterizovány dvěmi krajními hodnotami součinitele zemního tlaku v klidu K0. K0 = 
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1,25 (Mayne a Kulhawy 1982) vychází z patrné překonsolidace zeminy plynoucí 

z mechanického odlehčení (denudace), K0 = 0,66 (Jáky 1944) předpokládá, ţe 

překonsolidace je způsobena creepem zeminy. 

 Jako v případě tunelu Heathrow express, i zde byly získány realistické 3D 

predikce velikosti a tvaru poklesové kotliny s pokročilým hypoplastickým konstitučním 

modelem, a to s originálními parametry, kalibrovanými výhradně na laboratorní 

experimenty. Další sada analýz byla provedena s různými hodnotami parametrů r a mR 

(Tab. 9.3) pro podmínky K0 = 1,25 (obr. 9.5), abychom definovali účinek proměnné 

tuhosti na parametr λd metody redukce napětí. Vliv zvolených hodnot parametrů na 

smykový modul G je obdobný tomu na obr. 9.3. V kaţdé simulaci křivky poklesu tuhosti 

byla udrţována konstatní rychlost poklesu tuhosti charakterizovaná parametrem βr (βr = 

0,02). 

Tab. 9.3: Materiálové parametry pokročilého hypoplastického modelu použité pro studii stanovení vlivu 

tuhosti na parametr λd 

typ analýzy r mR G0 (simul.) Gls (simul.) 

orig. par. 0,45 16,75 = G0 = Gls 

mR = 10 0,45 10 < G0 = Gls 

r = 0,27 0,27 10 = G0 > Gls 

r = 0,19 0,19 7 = G0 >> Gls 

 Obr. 9.5: Vliv parametrů tuhosti na výsledné 3D predikce pokročilého hypoplastického modelu porovnané s 

daty monitoringu 

 Následná skupina analýz je zastoupena prostřednictvím Mohr – Coulombova 

modelu. Simulace pro vyhodnocení metody redukce napětí proběhly pouze za podmínek 
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nízkého K0 = 0,66 a nereálně vysokých parametrů tuhosti a pevnosti. MC model 

kalibrovaný na výsledky laboratorních experimentů v prostředí s odpovídající hodnotou 

K0 = 1,25 není schopen predikovat adekvátní poklesovou kotlinu. Ta je nereálně široká se 

značně přehodnocenou maximální velikostí sednutí, která se nachází v určité vzdálenosti 

od osy štoly (viz kapitola 6 Simulace průzkumné štoly obr. 4b). Optimalizace parametru 

tuhosti (Youngova modulu E) nevede při vysokém K0 k uspokojivým výsledkům, a z 

tohoto důvodu byly simulace provedeny alespoň s nízkou hodnotou součinitele K0. 

Poklesová kotlina predikovaná MC modelem s optimalizovaným E = 56 MPa (7x větší, 

neţ je hodnota vycházející z kalibrace) a originální hodnotou vrcholového úhlu vnitřního 

tření υ = 28,5  dobře vystihuje naměřená data (obr. 9.6). Zbývající simulace byly 

realizovány vţdy s jedním upraveným parametrem (E nebo φ), při zachování konstantní 

hodnoty druhého parametru (Tab. 9.4). Tabulka obsahuje navíc i originální hodnoty 

parametrů. Jak tuhost, tak i pevnost zeminy má výrazný vliv na výsledné predikce 

modelu.  

Tab. 9.4: Parametry tuhosti a pevnosti MC modelu použité v 3D analýzách pro podmínky nízkého K0 = 0,66 

typ analýzy E (MPa) υ ( ) 

orig. par. 8 28,5 

opt. E,or. φ 56 28,5 

E = 42MPa 42 28,5 

E = 112MPa 112 28,5 

φ = 22 54 22 

φ = 36 54 36 

 

Obr. 9.6: Predikce MC modelu s různými hodnotami parametrů tuhosti a pevnosti zeminy  
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 9.4.3  Tunel Královo Pole 

 Posledním příkladem podzemní konstrukce, která se nachází ve výstavbě 

(provádění sekundárního ostění), je tunel Královo Pole. Připravený plně 3D numerický 

model tunelu logicky navázal na 3D model průzkumné štoly. Detailní popis 3D 

numerického modelu a vyhodnocení simulací jsou předmětem kapitoly 8 3D model 

Královopolského tunelu.   

 Analýza tunelu uvaţovala sloţitý postup raţby s vertikálním členěním profilu do 6 

dílčích čeleb. Simulovaný úsek tunelu koresponduje s úsekem štoly a jejími geologickými 

podmínkami. Obdobně k předchozím dvěma 3D simulacím podzemních konstrukcí, 

mechanické chování jílu bylo popsáno pokročilým hypoplastickým modelem 

s originálními materiálovými parametry, abychom tak umoţnili přímé porovnání se 

simulacemi průzkumné štoly a zkušebního tunelu Heathrow express. Výsledky analýz 

představují „class A“ predikce (Lambe 1973) deformací vzniklých od raţby tunelu, 

poněvadţ v době realizace analýz nebyl tunel ve vybraném úseku staničení ještě 

zhotoven. Vzhledem k časové náročnosti 3D analýz tunelu Královo Pole, parametrická 

studie vlivu tuhosti na predikce nebyla provedena. 

 Geometrie 3D modelu v průběhu odtěţování jednotlivých čeleb je předmětem obr. 

9.7a, predikované poklesové kotliny pro obě hodnoty K0 obr. 9.7b.  

 Simulace s Mohr – Coulombovým modelem nebyly realizovány.   

(a)                                                                                     (b) 

Obr. 9.7: 3D model tunelu Královo Pole se sekvencí ražby (a), predikované poklesové kotliny pro dvě různé 

hodnoty K0 
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 9.5  2D analýzy metodou redukce napětí 

      Abychom ověřili schponost metody redukce napětí věrohodně simulovat 3D 

efekty raţby, byly připraveny ekvivalentní 2D numerické modely ke všem uvedeným 3D 

modelům podzemních konstrukcí. Zvolena byla základní verze této metody, která 

vyţaduje stanovení jediného parametru, a to λd. Z daného předpokladu vyplývá, ţe nebyla 

vzata v úvahu závislost tuhosti ostění na čase, která byla zavedena ve 3D analýzách. 

Jelikoţ MKP software Tochnog Professional nemá implementované 3D „shell“ elementy, 

proběhla simulace primárního ostění ve 3D analýzách pomocí elementů kontinua, 

zatímco ve 2D vyuţitím „trussbeam“ elementů. Vyhodnocení  pouţitelnosti elementů 

kontinua vzhledem k „shell“ elementům poskytuje studie Augarde a Burd (2001).  

 Parametr λd, kontrolující redukci napětí uvnitř geometrie tunelu, byl stanoven tak, 

aby se poklesová kotlina predikovaná 2D analýzou v nejvyšší míře shodovala s 

ekvivalentní poklesovou kotlinou předpovězenou 3D analýzou. Aţ následně byla 

studována celková prostorová distribuce deformací v zeminovém masivu v okolí tunelu. 

Kalibrace parametru λd proběhla iteračním způsobem vyuţitím softwaru UCODE 2005 

(Poeter a Hill 1998). Predikovaná vertikální sednutí povrchu terénu byla porovnávána ve 

20 vybraných bodech v různé vzdálenosti od osy tunelu. 

 9.5.1  2D analýzy zkušebního tunelu Heathrow express 

 Geometrie 2D modelu odpovídá rovině příčného řezu vedeného 3D sítí kolmo na 

osu tunelu.  Z celkového počtu 10 simulací tunelu Heathrow express proběhlo 7 s 

hypoplastickým modelem s konceptem intergranulárních přetvoření (hypo_istrain). Vţdy 

po jedné simulaci připadlo na základní hypoplastický model (hypo_basic), Modifikovaný 

Cam Clay model (CC) a 3-SKH model. Materiálové parametry jednotlivých konstitučních 

modelů kalibrovaných na výsledky laboratorních experimentů Londýnského jílu jsou 

uvedeny v Tab. 9.1. Podrobnější informace týkající se modelů a jejich kalibrace jsou ve 

studiích Mašín (2008, 2009).  
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 Obr. 9.8 znázorňuje naměřené hodnoty deformací terénu a predikované 3D příčné 

poklesové kotliny prostřednictvím čtyř konstitučních modelů. 3D predikce vertikálních 

deformací povrchu terénu se staly předmětem simulace pomocí 2D plane strain metody. 

Všechny hodnoty odpovídají ustáleným podmínkám. Z obrázku je patrný vliv 

konstitučního modelu na výsledné předpovědi. 

Obr. 9.8: Poklesové kotliny predikované 3D numerickým modelem tunelu Heathrow express pro vybrané 

konstituční modely 

Jako doplňující byla realizována analýza s Mohr – Coulombovým modelem 

kalibrovaným na identické laboratorní zkoušky. Simulace nejsou součástí obrázku z 

důvodu zcela nerealistických předpovědí vertikálních deformací (výzdvihu terénu) nad 

osou tunelu a nereálně široké poklesové kotliny. S obdobným problémem se potýkali 

Karakus a Fowell (2006), kteří, i přes zavedení nereálně vysoké hodnoty Yougova 

modulu E, obdrţeli příliš širokou 3D poklesovou kotlinu s výrazně přehodnocenou 

hodnotou sednutí při dodrţení reálného postupu raţby. Naměřená velikost sednutí byla 

následně predikována s nereálně velkou délkou nevystrojeného záběru 30 metrů, která se 

shoduje s celkovou délkou zkušebního tunelu Heathrow express.  

 2D predikce numerického modelu s parametrem λd kalibrovaným na odpovídající 

3D poklesovou kotlinu jsou předmětem obr. 9.9 aţ 9.12. Obsahem kaţdého grafu jsou 

vertikální deformace povrchu a horizontální deformace masivu ve vzdálenosti 1,5 metru 

od obrysu tunelu na levé straně, na něţ kalibrace nebyla prováděna a jsou vyhodnoceny 

dodatečně.  
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 9.5.1.1  Vyhodnocení 2D analýz s různými konstitučními modely 

 Dva konstituční modely, základní hypoplastický (obr. 9.9a) a MCC model (obr. 

9.9b), které nejsou schopné predikovat správně tuhost v rozsahu velmi malých 

přetvořeních, nejen ţe poskytují nerealistické předpovědi, s výzdvihem povrchu nad osou 

tunelu a s maximálními hodnotami sednutí v určité vzdálenosti od osy tunelu (obr. 9.8), 

ale i kalibrace parametru λd nevede k uspokojivému vystiţení 3D simulace. 2D analýza 

podhodnocuje jak velikost zdvihu terénu, tak i horizontální deformace. Identické 

nedostatky vykazuje i Mohr – Coulombův model. 

         (a)                                                                                 (b) 

Obr. 9.9: Simulace 3D predikcí pomocí 2D metody pro dva konstituční modely, základní hypoplastický 

model pro jíly a Modifikovaný Cam Clay model  

Zbývající dva konstituční modely, pokročilý hypoplastický a 3-SKH model přinášejí 

výrazně realističtější predikce (obr. 9.8). Na rozdíl od 3-SKH, pokročilý hypoplastický 

model předpovídá také rozumnou velikost sednutí terénu. 3-SKH model predikuje i 

nadále menší deformace nad osou tunelu (zdvih) a poklesová kotlina je příliš mělká v 

porovnání s daty monitoringu. Vznik tohoto jevu lze připsat neschopnosti modelu 

adekvátně popsat a sledovat křivku poklesu tuhosti s přetvořením (Mašín 2009).  Z obr. 

9.10 je zřejmé, ţe 2D analýzy s výše uvedenými konstitučními modely dobře simulují 

předpovědi 3D numerických modelů.   



Kapitola 9. Metoda redukce napětí 

 
 

 

147 

  

             (a)                                                                               (b) 

Obr. 9.10: 2D simulace 3D predikcí pro hypoplastický model pro jíly s konceptem intergranulárních 

přetvoření a 3 - „surface kinematic model“ 

 V tab. 9.5 jsou uvedeny finální optimalizované hodnoty parametru λd pro zvolené 

konstituční modely. Ihned je patrné, ţe λd závisí na volbě konstitučního modelu a je 

výrazně citlivá na schopnost modelu korektně predikovat počáteční vysokou tuhost 

zeminy a sledovat její nelineární pokles s rostoucím přetvořením. Rozdíl v hodnotách λd 

mezi konstitučními modely hypo_istrain a 3 – SKH není tak významný ve srovnání s 

ostatními modely. 

Tab. 9.5: Hodnoty kalibrovaných parametrů λd metody redukce napětí pro různé konstituční modely 

konstituční model λd  

hypo_istrain 0,55 

hypo_basic 0,19 

3 - SKH 0,59 

MCC 0,10 

 

 9.5.1.2  Vyhodnocení 2D analýz pokročilého hypoplastického 
modelu pro jíly 

 Další analýzy byly provedeny za účelem ověření vlivu parametrů tuhosti 

pokročilého hypoplastického modelu na parametr λd. Vliv změny parametru r, 

kontrolujícího tuhost při velkých přetvořeních, na kalibraci laboratorních zkoušek (obr. 

9.3b) a výsledné predikce (obr. 9.4b) byl ozřejměn. Obr. 9.11 ukazuje dopad změny r na 

2D analýzy, a tedy na parametr λd. 2D a 3D simulace proběhly s konstantní velikostí 
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počáteční tuhosti G = 80MPa, čehoţ bylo dosaţeno sniţováním hodnoty r na 

poţadovanou hodnotu a současným zvyšováním hodnoty parametru mR.  Sniţováním 

tuhosti zeminy v rozsahu velkých přetvoření (zvyšováním hodnoty parametru r) dochází 

k nárůstu přehodnocení velikosti horizontální deformace u 2D simulací (obr. 9.11a, 9.10a, 

9.11b). 

                 (a)                                                                                   (b) 

Obr. 9.11: Vliv změny parametru r na 2D simulace pokročilého hypoplastického modelu 

Analýzy s různou hodnotou parametru mR, řídícího tuhost při velmi malých 

přetvořeních, s konstantní hodnotou tuhosti při velkých přetvořeních (r = konst.) je 

předmětem obr. 9.12 Z obr. 9.12b je patrné, ţe se sniţující se počáteční tuhostí zeminy, se 

začíná projevovat efekt výzdvihu povrchu terénu nad osou tunelu a poklesová kotlina se 

stává širší a mělčí. Tento efekt (popsán dříve) vyplývá z vysokých K0 podmínek a v 

simulacích s různým r není patrný, jelikoţ napě'todeformační chování 

překonsolidovaných jílů při raţbe NRTM tunelů je řízeno především jejich vysokou 

počáteční tuhostí (kapitola 2 Současný stav znalostí). V případě tuhosti velmi malých 

přetvoření vede její zvyšování k přehodnocení horizontálních deformací.  
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               (a)                                                                                (b) 

Obr. 9.12: Dopad změny parametru tuhosti velmi malých přetvoření mR na výsledné 2D plane strain 

predikce 

Porovnání predikcí pro různé hodnoty parametru βr (obr. 9.13) potvrzuje výše 

uvedené poznatky. Při rychlejším poklesu počáteční tuhosti zeminy (βr = 0,3) se začíná 

projevovat efekt výzdvihu dna poklesové kotliny a maximální hodnota vertikální 

deformace se vzdaluje od osy tunelu. Nicméně i přes tento jev, předpovědi 2D analýz, s 

kalibrovaným parametrem λd, uspokojivě napodobují predikce 3D modelu.   

               (a)                                                                                  (b) 

Obr. 9.13 Vliv rychlosti poklesu tuhosti na výsledné 3D a 2D  predikce 
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Tab. 9.6: Parametry pokročilého hypoplastického modelu pro stanovení vlivu tuhosti zeminy na parametr λd 

metody redukce napětí 

označení analýzy λd  G0(simul.) Gls(simul.) 

orig. par. 0,55 =G0 =Gls 

r = 0,33 0,57 = G0 > Gls 

r = 0,75 0,52 = G0 < Gls 

mR = 13,5 0,65 > G0 = Gls 

mR = 6 0,46 < G0 = Gls 

βr = 0,033 0,75 = G0 = Gls 

βr = 0,3 0,38 = G0 = Gls 

 

Výsledky 2D analýz studie vlivu parametrů tuhosti pokročilého hypoplastického 

modelu na parametr λd jsou shrnuty v Tab. 9.6. Hodnoty λd jsou doplněny o vztah 

tuhostmi při velmi malých a velkých přetvoření uvaţovaných v simulacích (G0(simul.) a 

Gls(simul.)) a jejich originálními hodnotami vycházejícími z kalibrace laboratorních 

experimentů (G0 a Gls). Parametr λd závisí na zastiţených geologických podmínkách. 

Tuhost má zjevný vliv na jeho hodnotu, ačkoli se zdá být méně ovlivněna chováním 

zeminy (tuhostí) v rozsahu velkých přetvoření. Změna smykového modulu G0 vyvolává 

odchylky parametru λd řádu ± 0,1 v porovnání s originální hodnotou. Změna Gls, 

smykového modulu velkých přetvoření, má naopak nepatrný efekt na hodnotu λd rovnající 

se maximální odchylce ± 0,03. 

 9.5.2  2D analýzy průzkumné štoly 

 2D numerický model průzkumné štoly tunelu Královo Pole byl podrobně popsán 

v kapitole 6. Pro vyhodnocení metody, tedy vlivu vybraných konstitučních modelů, jejich 

materiálových parametrů a okrajových podmínek na parametr λd, bylo realizováno 9 2D 

plane strain analýz odpovídajích 3D modelům. Simulace proběhli se dvěma 

konstitučními modely, pokročilým hypoplastickým modelem pro jíly a Mohr – 

Coulombovým modelem. Parametr λd byl kalibrován na velikost a tvar poklesové kotliny, 

horizontální deformace následně doplněny do kaţdého schématu. 
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 9.5.2.1  Vyhodnocení 2D analýz pro hypoplastický model 

 2D analýzy s pokročilým hypoplastickým modelem byly realizovány 

v podmínkách K0 = 1,25. Čtyři analýzy s různými hodnotami parametrů kontrolujícími 

tuhost v rozsahu velmi malých a velkých přetvoření jsou předmětem obr. 9.14. 2D 

simulace s pokročilým hypoplastickým modelem dobře vystihují velikost a tvar 

poklesové kotliny, jak bylo předpokládáno, ale i průběh a velikost horizontálních 

deformací s hloubkou.  

 

Obr. 9.14: Porovnání predikcí 2D metody s odpovídajícími 3D analýzami pro pokročilý hypoplastický 

model s různými materiálovými parametry 

Výsledky analýz, optimalizované hodnoty parametru λd, pouţité parametry tuhosti 

a vztah simulované tuhosti k originální jsou sumarizovány v Tab. 9.7. Ta je doplněna o 

výsledky simulací s originálními parametry pro obě krajní hodnoty K0 kvůli vyhodnocení 

vlivu okrajových podmínek. 
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Tab. 9.7: Shrnutí 2D simulací 

označení analýzy r mR G0(simul.) Gls(simul.) K0 λd 

orig. par. 0,45 16,75 = G0 = Gls 1,25 0,50 

r = 0,27 0,27 10 = G0 > Gls 1,25 0,52 

r = 0,19 0,19 7 = G0 >> Gls 1,25 0,53 

mR = 10 0,45 10 < G0 = Gls 1,25 0,40 

orig. par. 0,45 16,75 = G0 = Gls 0,66 0,53 

 

 Z výsledků v Tab. 9.7 je patrné, ţe obdobně ke zkušebnímu tunelu Heathrow 

express, parametr λd závisí na uvaţovaných materiálových parametrech. Tuhost v rozsahu 

velkých přetvoření nemá výrazný vliv na λd (řádu 0,03) v porovnání s tuhostí velmi 

malých přetvoření, u které se citlivost λd na změnu počáteční tuhosti pohybuje v rozsahu 

0,1. Sensitivita parametru λd na počáteční podmínky charakterizované součinitelem K0 

není výrazná, pohybuje se v řádu 0,03. V případě analýz s navyšující se hodnotou tuhosti 

Gls (r = 0,27 a r = 0,19) lze říci, ţe hodnoty λd rostou s tuhostí. Avšak, ve srovnání s 

trendem nárůstu λd vůči vzrůstajícímu smykovému modulu G0, není tento trend tak 

patrný.  

Obecně můţeme shrnout, ţe ve 2D analýzách s pokročilým hypoplastickým 

modelem (včetně tunelu Heathrow express), λd má rostoucí tendenci se zvyšující se 

tuhostí zeminy. Obdobné závislosti parametru λd na tuhosti a pevnosti je moţné pozorovat 

i v analýzách s Mohr – Coulombovým modelem (dále). Dalším poznatkem vyplývajícím 

z  parametrické studie je, ţe změna geologických podmínek v průběhu raţby tunelu 

vyţaduje minimálně ověření, spíše však modifikaci parametrů λd pouţitých v simulacích. 

 9.5.2.2  Vyhodnocení 2D analýz pro Mohr - Coulombův model 

 Pět 2D analýz s Mohr –Coulombovým modelem poslouţilo ke stanovení 

sensitivity λd na změnu parametrů tuhosti a pevnosti (obr. 9.15). Je třeba zdůraznit, ţe 

simulace proběhly v prostředí s nízkým součinitelem K0 = 0,66 a se zavedením nereálně 

vysokých hodnot tuhostí E (Youngova modulu) vycházejících s optimalizované tuhosti E 

= 56 MPa.  
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2D model dobře simuluje poklesovou kotlinu, nicméně předpovědi horizontálních 

deformací vykazují nesrovnalosti v úrovni štoly jak v kvantitativním, tak v kvalitativním 

ohledu.  

Obr. 9.15: Predikce 2D  a 3D metod pro Mohr – Coulombův model 

Tab. 9.8 sumarizuje výsledky 2D analýz. Zároveň je vyznačen vztah mezi tuhostí 

simulace (E (simul.)) a optimalizovanou tuhostí (E (opt.)) vycházející z inverzní analýzy. 
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Výsledné hodnoty parametru λd ukazují, ţe se zvyšující se tuhostí zeminy E lze pozorovat 

rostoucí trend hodnot λd. Naopak, rostoucí pevnost zeminy υ způsobuje mírný pokles 

hodnot parametru λd. Ve srovnání s hypoplastickým modelem (Tab. 9.7) je vliv tuhosti a 

pevnosti na parametr λd minimální, řádu ± 0,01.  

Tyto vypozorované tendence ačkoli nevýrazné jsou ve shodě se závěry studie 

Möller a Vermeer (2005). Autoři studovali citlivost parametru redukce napětí λ (identický 

k λd) na tuhost a pevnost zeminy, délku záběru a další aspekty analýzy pro lineárně 

elastický, ideálně plastický konstituční model s Mohr – Coulombovo podmínkou 

plasticity. Jedním ze závěrů této studie je shledání, ţe součinitel zemního tlaku v klidu K0 

nemá vliv na λd pro zeminy s niţší tuhostí (přibliţně < 50 MPa). Naše práce nicméně 

ukazuje, ţe i v případě zeminy s niţší tuhostí (8 MPa) charakterizovanou MC modelem je 

λd citlivá na velikost K0, v řádu 0,05 (kapitola 7, Tab. 7.1), v porovnání s vlivem tuhosti a 

pevnosti na její hodnotu (Tab. 9.8). Kim a Eisenstein (2006) dospěli k podobným 

výsledkům vzhledem k součiniteli K0, jehoţ rozptyl hodnot se pohybuje ve stejném řádu a 

nejeví ţádné tendence vůči tuhosti zeminy. Jejich studie však ukazuje klesající tendenci λd 

s rostoucí pevností υ. Naopak rostoucí trend λd s pevností zeminy, jejíţ chování je 

obdobně charakterizováno základní verzí Mohr – Coulombova modelu, přináší studie 

Graziani a kol. (2005). 

Tab. 9.8: Shrnutí 2D analýz s MC modelem 

označení analýzy E (MPa) υ (˚) E (simul.) λd 

E = 42 MPa 42 28,5 < E opt. 0,46 

opt. E, orig. φ 56 28,5 = E opt. 0,45 

E = 112 MPa 112 28,5 > E opt. 0,44 

φ = 22 56 22 = E opt. 0,44 

φ = 36 56 36 = E opt. 0,46 

 

 9.5.3  2D analýzy tunelu Královo Pole 

 Porovnání 3D a odpovídajících 2D plane strain analýz bylo realizováno na 4 

případech, které odpovídají pouţití sady originálních a optimalizovaných parametrů 

v podmínkách obou krajních hodnot součinitele K0 (Tab. 9.9). Optimalizované parametry 



Kapitola 9. Metoda redukce napětí 

 
 

 

155 

  

vycházejí z inverzní analýzy průzkumné štoly, při které byly upraveny parametry tuhosti 

zeminy (r a mR) tak, aby simulované predikce vertikálních deformací odpovídaly datům 

monitoringu. Měnily se pouze hodnoty parametru r, poněvadţ změna parametru mR má 

obdobný vliv na výsledné predikce modelu. 

 2D poklesové kotliny ve všech případech vystihují přesně tvar a velikost 3D 

poklesových kotlin, horizontální deformace jsou vţdy mírně podhodocené (obr. 9.16). 

Kalibrované hodnoty parametru λd ukazují, jako v předchozích simulacích podzemních 

konstrukcí, ţe tuhost v rozsahu velkých přetvoření ani součinitel zemního tlaku v klidu K0 

nemají výrazný vliv na λd a odchylka je rovna ± 0,03 (respektive ± 0,04). 

Obr. 9.16: 2D a 3D predikce deformací zeminového masivu užitím hypoplastického modelu s originálními a 

optimalizovanými parametry pro obě hodnoty K0  
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Tab. 9.9: Výsledné hodnoty parametru λd 2D simulací tunelu s pokročilým hypoplastickým modelem 

označení analýzy R Gls (simul.) K0 λd 

orig. par. 0,45 = Gls 1,25 0,32 

opt. r = 0,51 0,51 < Gls 1,25 0,28 

orig. par. 0,45 = Gls 0,66 0,35 

opt. r = 0,49 0,49 < Gls 0,66 0,32 

 9.6  Zhodnocení 2D analýz pro pokročilý hypoplastický 

model 

Celkem 12 analýz bylo vybráno pro zhodnocení schopnosti metody redukce napětí 

simulovat 3D efekty způsobené raţbou tunelu s pokročilým hypoplastickým modelem pro 

jíly. Výsledky analýz jsou shrnuty v Tab. 9.10, jejíţ jednotlivé komponenty byly 

ozřejměny v předchozích kapitolách. 

 9.6.1  Závislost parametru λd na studovaných faktorech 

 Na základě výsledků prezentovaných v Tab. 9.10 můţeme uvést následující 

poznatky: 

Tab. 9.10: Shrnutí simulací s metodou redukce napětí 

podzemní konstrukce G0 (simul.) Gls (simul.) K0 λd 

Heathrow = G0 = Gls proměnná 0,55 

Heathrow = G0 > Gls proměnná 0,57 

Heathrow = G0 < Gls proměnná 0,52 

Heathrow < G0 = Gls proměnná 0,46 

Heathrow > G0 = Gls proměnná 0,65 

 průzkumná štola  = G0 = Gls 1,25 0,50 

průzkumná štola = G0 > Gls 1,25 0,52 

průzkumná štola = G0 >> Gls 1,25 0,53 

průzkumná štola < G0 = Gls 1,25 0,40 

průzkumná štola = G0 = Gls 0,66 0,53 

tunel Královo Pole = G0 = Gls 1,25 0,32 

tunel Královo Pole = G0 = Gls 0,66 0,35 
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 λd závisí na pouţitých materiálových parametrech, tedy na zemině a jejím 

mechanickém chování. λd není výrazně ovlivněna chováním zeminy v rozsahu 

velkých přetvoření (Gls, parametr r) pro naše simulace. Odchylka velikosti 

smykového modulu velmi malých přetvoření G0 vyvolává změnu parametru λd 

v řádu ± 0,1 ve srovnání s originálními hodnotami. Změna tuhosti velkých 

přetvoření Gls má naopak nepatrný účinek na λd, v maximální hodnotě ± 0,03. 

Tato skutečnost je do jisté míry překvapující, poněvadţ jak bylo prokázáno na 

předchozích případech, oba smykové moduly G0 a Gls mají výrazný vliv na 

predikované deformace plynoucí z realizace zkušebního tunelu Heathrow express 

(kapitola 9.4.1) a průzkumné štoly tunelu Královo Pole (kapitola 9.4.2). Se 

vzrůstajími tuhostmi G0 a Gls roste i hodnota parametru λd, tento trend je patrnější 

pro změnu smykového modulu G0.   

 Důleţitou poznámkou plynoucí z obdrţených výsledků je, ţe změna 

geologických podmínek v průběhu raţby tunelu vyţaduje ověření, případně 

modifikaci, hodnoty parametru λd zavedeného v simulacích. 

 λd nejeví výraznou sensitivitu na součinitel zemního tlaku v klidu K0 (změna v 

řádu ± 0,03). 

 V případě identických geologických podmínek, velikost a geometrie tunelu 

významně ovlivňuje příslušné hodnoty λd. Tuto skutečnost zřetelně ukazuje studie 

podzemních konstrukcí VMO Dobrovského, ve které pro průzkumnou štolu byla 

nalezena λd ≈ 0,5, zatímco pro plný profil tunelu λd ≈ 0,3. Tudíţ kdyby pro 

simulace tunelu Královo Pole byla pouţita λd stanovená na základě výsledků 

simulací průzkumné štoly, vedlo by to k přehodnocení deformací tunelu, jeho 

okolí a povrchu terénu. Tento následek je demonstrován na obr. 9.17, ve kterém 

jsou znázorněny simulace tunelu realizované s hodnotami λd vyvozenými z analýz 

průzkumné štoly. Uvedené simulace vedou k přehodnocení vertikálních deformací 

povrchu terénu přibliţně o 35 %. 
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Obr. 9.17: Vliv hodnoty parametru λd na 2D predikce tunelu Královo Pole 

 9.6.2  Přesnost predikcí metody redukce napětí 

 Přesnost predikcí zvolené 2D metody byla studována na základě analýz třech 

podzemních konstrukcí se sadou originálních parametrů a v podmínkách adekvátních 

reálnému prostředí, tedy v případě stavby VMO Dobrovského K0 = 1,25. Obr. 9.18 

znázorňuje predikce 2D metody a plně 3D numerického modelu pro tři analyzované 

případy. Poklesové kotliny jsou předmětem obr. 9.18a. Obr. 9.18b ukazuje predikované 

horizontální deformace (inklinometrická data) měřené ve vzdálenosti jednoho průměru 

tunelu od jeho hranice a obr. 9.18c poskytuje vývoj vertikálních deformací 

(extenzometrická data) nad osou tunelového díla. 

 Predikované poklesové kotliny 2D a 3D metodou vykazují vzájemný soulad. 

Jelikoţ parametr λd byl kalibrován se záměrem, aby se 2D vertikální deformace terénu 

v nejvyšší míře podobaly korespondujícím 3D deformacím, není tento výsledek 

překvapivý. Nicméně, přesná shoda ve tvaru poklesové kotliny zajímavá je. Vykreslení 

vývoje vertikálních a horizontálních deformací s hloubkou přináší výbornou shodu pro 

případ zkušebního tunelu Heathrow express. Pro průzkumnou štolu a tunel Královo Pole 

2D metoda podhodnocuje deformace v rozsahu jednoho průměru tunelu v úrovni zaloţení 

tunelu. Predikce mimo tento region jsou sobě blízké. Tato skutečnost však je závislá na 

parametrech modelu, jak bylo ukázáno v parametrické studii vlivu tuhosti na λd 

v kapitolách 9.4.1 a 9.4.2. S rostoucí tuhostí velkých přetvoření Gls  a klesající tuhostí 

velmi malých přetvoření G0, vţdy při zachování konstantní hodnoty jednoho ze 
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smykových modulů, klesá míra podhodnocení horizontálních deformací 2D metodou. 

            (a)                                                                                 (b) 

(c) 

Obr. 9.18: Porovnání poklesových kotlin (a), inklinometrických (b) a extenzometrických výsledků (c) 

predikovaných 3D a 2D metodami pro tři analyzované případy podzemních konstrukcí   

 Prostorová distribuce vertikálních deformací v okolí raţených děl je předmětem 

obr. 9.19. Celková simulace 3D analýzy 2D metodou je dobrá. Nejvýraznější nesrovnalost 

se nachází ve 2D a 3D predikcích průzkumné štoly. 2D metoda předpovídá větší 

vertikální deformace nad stranami štoly neţ nad její osou. Tento rozdíl v simulacích je 

opět soustředěn do vzdálenosti maximálně jednoho průměru štoly od profilu podzemního 

díla. Uvedený jev je způsoben vyššími K0 podmínkami zavedenými v analýzách VMO 

Dobrovského. Ve 3D analýze zmíněný efekt není tak výrazný a metoda predikuje 

rozumné rozdělení vertikálních deformací i v blízkém okolí štoly. 
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Obr. 9.19: Kvalitativní porovnání distribuce vertikálních deformací predikovaných 3D a 2D metodami pro 

tři vybrané případy tunelových staveb (identické barevné měřítko pro odpovídající si 2D a 3D analýzy) 

 9.7  Shrnutí poznatků 

 2D plane strain metoda redukce napětí pouţitá pro simulaci NRTM tunelů byla 

zhodnocena formou porovnání s plně 3D numerickými simulacemi třech různých 

geotechnických podzemních konstrukcí. 3D simulace uvaţovaly tuhost stříkaného betonu 

závislou na čase, zatímco ve 2D analýzách nebyla zavedena. Bylo prokázáno, ţe 

s optimální hodnotou parametru λd, metoda redukce napětí predikuje deformace, které 

dobře vystihují výsledky 3D simulací. U některých případů byly pozorovány 

nesrovnalosti, jeţ jsou závislé na tuhosti zeminy, nicméně vţdy se jednalo o zóny 

v blízkém okolí tunelu (maximálně ve vzdálenosti jednoho průměru dané podzemní 

konstrukce).  

Provedená parametrická studie ozřejmila sensitivitu parametru λd na tuhost 

zeminy, která kontroluje vývoj deformací zeminového masivu při realizaci NRTM tunelů 

v tomto prostředí. Parametr λd je závislý na materiálových parametrech pro totoţný 

geotechnický problém (tunel). Uváţíme-li materiálové vlastnosti, tak tuhost při velmi 

malých přetvoření G0 má výraznější vliv na λd, neţ smykový modul velkých přetvoření 

Gls. Důleţitým shledáním je, ţe λd je citlivá na geometrii simulovaného problému, který 
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se nachází v identických geologických podmínkách. Součinitel zemního tlaku v klidu K0, 

definující počáteční stav napětí, neovlivňuje významně λd.  

Důsledky vyplývající z uvedených závěrů jsou takové, ţe změna geologických 

podmínek v průběhu raţby tunelu si vyţaduje ověření a případnou modifikaci parametru 

λd pouţitého v simulacích. Dále, λd stanovená na základě monitoringu či porovnání 2D a 

3D numerických analýz průzkumné štoly, případně jiného tunelového problému, 

situovaného v identickém prostředí, nemůţe být jednoduše pouţita pro simulace nové 

tunelové konstrukce. Avšak, pokud je hodnota parametru λd vybrána vhodně, metoda  

redukce napětí je schopna relativně úspěšně zohlednit 3D efekty raţby. Přesto v některých 

případech, v závislosti na parametrech zeminy, je moţné očekávat určité nesrovnalosti 

v predikcích v blízkém okolí tunelu.         

Pro Mohr – Coulombův model byla vyhodnocena závislost λd na tuhosti a 

pevnosti zeminy s nízkou hodnotou K0. S rostoucí tuhostí E klesá hodnota λd a se 

zvětšující se pevností υ vzrůstá hodnota λd. Tyto vysledované tendence korespondují 

s výsledky zahraničních studií. Nicméně v porovnání s hypoplastickým modelem je 

citlivost λd na pevnostní a tuhostní charakteristiky zeminy u MC modelu výrazně menší. 

Ve větší míře je λd závislá na podmínkách K0. Ani za podmínek nízkého K0 není metoda 

redukce napětí schopna uspokojivě predikovat horizontální deformace v úrovni tunelu, 

jak v kvalitativní, tak v kvantitativní formě. V podmínkách vysokého K0 MC model 

predikuje nereálné tvary poklesových kotlin, a proto se nestal předmětem vyhodnocení 

metody redukce napětí. 

 Vliv konstitučního modelu na parametr λd je velmi výrazný. Modely, které nejsou 

schopny správně predikovat počáteční vysokou smykovou tuhost v rozsahu velmi malých 

přetvoření, hypo basic a MCC model, předpovídají nereálný výzdvih povrchu terénu nad 

osou tunelu v podmínkách vysokého K0 a jejich odpovídající hodnoty λd se značně 

odlišují od zbylých dvou hodnot charakteristických pro pokročilé konstituční modely. 2D 

metoda tak ani s optimalizovanou hodnotou λd nedokáţe uspokojivě simulovat predikce 

3D modelu, a tedy zohlednit 3D efekty raţby. Rozdíl v hodnotách λd pro materiálové 

modely 3 – SKH a hypo istrain není tak výrazný.  

 Obecně lze shrnout, ţe parametr λd je citlivý na značné mnoţství faktorů, aby 
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mohla být odhadnuta jeho charakteristická hodnota pro konkrétní podmínky. K této 

situaci současně přispívá fakt, ţe λd nemá jasný fyzikální význam. Z uvedených závěrů 

vyplývá, ţe k dosaţení důvěryhodných předpovědí spolupůsobení tunelové konstrukce a 

zeminového masivu v případě konvenčně raţených tunelů je třeba plně 3D analýzy. 

Nicméně pro hrubý odhad odezvy zeminového masivu na raţbu tunelu v počáteční fázi 

projektu je metoda redukce napětí dostatečná.    
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 Kapitola    10   

Shrnutí výsledků 

 Záměrem prezentované práce byla praktická aplikace pokročilého 

hypoplastického modelu pro jíly s konceptem intergranulárních přetvoření a standardní 

verze Mohr – Coulombova modelu na podzemní geotechnické konstrukci realizované v 

České republice, která je situována v urbanistickém prostředí a v současné době je ve fázi 

dokončení. Cílem se stalo dosaţení přesných „class A“ predikcí přetvárného chování 

zeminového masivu plynoucího od raţby tunelu Královo Pole. Zároveň bylo cílem 

prokázat, ţe 3D FE analýza s vhodným konstitučním modelem, jenţ je schopen korektně 

popsat mechanické chování zeminy, je efektivní nástroj poskytující uspokojivé 

předpovědi deformací. Další náplní práce se stalo zhodnocení plane strain metody 

redukce napětí, pravděpodobně nejpouţívanější 2D metody k zohlednění 3D efektů raţby, 

a to formou porovnání 2D a 3D analýz vybraných podzemních konstrukcí. 

 Neporušené vzorky, odebrané před zahájením raţby tunelů, poslouţily k přípravě 

neporušených a rekonstituovaných zkušebních vzorků. Sada provedených laboratoních 

experimentů přesně a detailně popsala mechanické chování brněnského překonsolidované 

jílu, tzv. „téglu“. Výsledky laboratorních zkoušek byly vyuţity ke kalibraci materiálových 

parametrů zvolených konstitučních modelů. Pět parametrů konceptu intergranulárních 

přetvoření vyţaduje nestandardní laboratorní experimenty, a v případě jejich 

nedostupnosti v geotechnické praxi lze tyto parametry rozumně odhadnout na základě 

rešerše studií týkajících se podobného problému.  

 V případě 3D numerické analýzy průzkumné štoly byly pro simulaci chování 

jílového masivu zvoleny dva, jiţ výše zmíněné, konstituční modely. První je zástupcem 
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pokročilých modelů, které umoţňují definovat počáteční vysokou tuhost zeminy a 

sledovat její nelineární pokles s rostoucím přetvořením. Druhým je stále nejpouţívanější 

model v geotechnické praxi, lineárně elastický perfektně plastický model s Mohr – 

Coulombovo podmínkou plasticity. Geologické vrstvy nasedající na brněnský jíl byly 

simulovány vţdy prostřednictvím Mohr – Coulombova modelu. Toto opatření, a současně 

skutečnost ţe laboratorní zkoušky byly realizovány výhradně na neogenním jílu, vyplývá 

z výsledků provedené analýzy sensitivity. Ta ukázala, ţe deformace povrchu terénu a tedy 

vývoj poklesové kotliny je řízen především vrstvou neogenních jílů. Materiálové 

parametry pokryvných vrstev tak byly převzaty od komerční laboratoře. Součinitel 

zemního tlaku v klidu K0, definující počáteční stav napětí, vzal v úvahu dvě krajní 

hodnoty. K0 = 1,25, která vychází z předpokladu, ţe laboratorně pozorovaná 

překonsolidace zeminy je způsobená mechanickým odlehčením masivu, tedy denudací 

nadloţních vrstev. Druhá hodnota, K0 = 0,66 uvaţuje, ţe pozorovaná překonsolidace je 

zdánlivou překonsolidací způsobenou creepem zeminy. Ostění štoly ze stříkaného betonu 

bylo simulováno pomocí elementů kontinua jako lineárně elastické s časově závislou 

tuhostí. Predikce poklesových kotlin, vzniklých raţbou štoly, byly porovnány s daty 

monitoringu. Pokročilý hypoplastický model s parametry kalibrovanými na laboratorní 

experimenty podhodnocuje velikost sednutí povrchu terénu pro vysoké K0 přibliţně o 30 

%, avšak tvar kotliny predikuje správně. S nízkým K0 model vystihuje i velikost sednutí. 

Můţeme říci, ţe předpovědi hypoplastického modelu nejsou příliš citlivé na hodnotu K0. 

Mohr – Coulombův model, který není schopen adekvátně popsat chování zeminy, pro 

vysoké K0 predikuje zcela nereálný tvar poklesové kotliny a přehodnocuje deformace 

terénu o 60 %. V případě nízkého K0 jsou hodnoty sednutí nadhodnoceny na 330 %, 

nicméně tvar kotliny je přijatelný. Předopvědi pro různé K0 ukázaly, ţe MC model je 

velmi citlivý na hodnotu K0. Porovnání predikcí obou modelů ukazuje, ţe hypoplastický 

model pro jíly s konceptem intergranulárních přetvoření poskytuje přesnější předpovědi, a 

to jak v kvalitativním, tak v kvantitativním pohledu, ve srovnání s MC modelem. To je 

zapříčiněno především jeho nelineární formulací.  

 Jelikoţ laboratorní výsledky nereprezentují exaktně chování zeminového masivu 

vzhledem k efektu velikosti vzorku, bylo přistoupeno k inverzní analýze průzkumné štoly. 

Pro tyto účely byl připraven 2D plane strain numerický model průzkumné štoly, jelikoţ 



Kapitola 10. Shrnutí výsledků 

 
 

 

165 

  

inverzní analýza je proces náročný jak na čas, tak na PC vybavení a 3D model není z 

těchto důvodů vhodný. 3D efekty raţby byly zohledněny pomocí 2D metody redukce 

napětí. Parametr λd byl kalibrován tak, aby se předpovědi vertikálních sednutí povrchu 

terénu 2D analýz v nejvyšší míře shodovaly s výsledky 3D numerických analýz. Vybrané 

materiálové parametry, kalibrované na laboratorní experimenty, byly následně 

optimalizovány způsobem, aby predikované sednutí terénu odpovídalo naměřeným datům 

monitoringu. Poněvadţ při realizaci NRTM tunelů v jemnozrnných zeminách jsou 

deformace způsobené raţbou ovlivněny především tuhostí zeminy a její nelinearitou, byly 

optimalizovány parametry kontrolující smykovou tuhost. U hypoplastického modelu 

parametry r a mR, u Mohr – Coulombova modelu Youngův modul E. Tvar poklesové 

kotliny predikovaný hypoplastickým modelem odpovídá datům monitoringu i s vysokým 

K0 a vypočtené sednutí se shoduje s reálnými hodnotami. Poklesová kotlina MC modelu 

pro vysoké K0 je opět příliš široká a další variace tuhosti E nemá vliv na zlepšení 

výsledků. S nízkým K0 predikuje MC model správný tvar kotliny a velikost sednutí, 

nicméně uspokojivé výsledky byly dosaţeny pouze pomocí nereálně vysoké tuhosti E. 

Mohr – Coulombův model tak evidentně nelze pouţít pro predikce sednutí, pokud se 

vychází z realistických dat laboratorních experimentů. Naopak, pokročilý hypoplastický 

model předpovídá rozumný tvar poklesové kotliny a vertikální deformace terénu, a to i s 

parametry kalibrovanými na výsledky laboratorních experimentů. Je tedy vhodný i pro 

pouţití v úvodních fázích projektu, kdy jsou predikce zaloţené výhradně na laboratorním 

výzkumu a rešeršních datech, a není tedy moţno vyuţít moţností inverzní analýzy. Ze 

studie průkumné štoly lze dále vyvodit závěr, ţe výběr konstitučního modelu významně 

ovlivňuje predikce numerického modelu. 

 Optimalizované parametry vycházející z inverzní analýzy průzkumné štoly byly 

pouţity pro plně 3D simulace tunelu Královo Pole. Výsledné deformace zeminového 

masivu a tunelu samotného představovaly „class A“ predikce, neboť tunel nebyl v době 

dokončení analýz ve zvoleném úseku proraţen. Po dokončení raţeb tunelu následné 

porovnání numerických predikcí s daty monitoringu umoţnilo detailní vyhodnocení 

schopností pokročilého hypoplastického modelu pro jíly. 3D analýzy s Mohr – 

Coulombovým modelem nebyly realizovány především z důvodů časové náročnosti 3D 

simulací plného profilu tunelu a neschopnosti MC modelu adekvátně popsat mechanické 
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chování překonsolidovaného brněnského jílu a poskytnutí uspokojivých predikcí v reálně 

popsaných podmínkách neogeního prostředí. 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 povaţována za velmi 

dobrou. 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, ţe 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, coţ je pravděpodobně způsobeno absencí anizotropie tuhosti v rozsahu 

velmi malých přetvoření. Zároveň je důleţité poznamenat, ţe horizontální deformace jsou 

predikovány správně v blízkosti povrchu terénu. To je důleţité z hlediska stanovení rizika 

moţného poškození budov spadajících do oblasti vývoje poklesové kotliny.  

 Z výsledků studie tunelu Královo Pole je moţné shrnout, ţe aplikace vhodného 

pokročilého konstitučního modelu pro zeminy, v kombinaci s kvalitními laboratorními 

experimenty a 3D analýzou metody konečných prvků, vede k přesným předpovědím 

deformací způsobených raţbou NRTM tunelu s nízkým nadloţím. Hypoplastický model 

pro jíly vylepšený o koncept intergranulárních přetvoření poskytuje v tomto případě 

přesné predikce sednutí terénu, distribuci vertikálních deformací s hloubkou a 

horizontální deformace v blízkosti povrchu, které jsou však v úrovni tunelu značně 

přehodnoceny. 

 Závěrečnou částí práce se stalo vyhodnocení 2D  metody redukce napětí, v České 

republice známé téţ jako β – metoda. K vyhodnocení se přistoupilo, protoţe 2D analýzy 

byly vyuţity při optimalizaci vybraných materiálových parametrů. Zvolená metoda, 

pouţívaná k plane strain simulaci NRTM tunelů, byla vyhodnocena porovnáním s 

ekvivalentními plně 3D simulacemi třech různých podzemních konstrukcí situovaných 

v obdobných geologických podmínkách. Mechanické chování zeminy bylo popsáno pěti 

konstitučními modely, od základních po pokročilé, s detailním zaměřením na 

hypoplastický model s konceptem intergranulárních přetvoření. 3D simulace uvaţovaly 

tuhost ostění ze stříkaného betonu závislou na čase. 2D metoda tuto vlastnost nebrala v 
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úvahu, v plane strain analýzách byla zavedena konstantní finální tuhost. 2D analýzy jsou 

tak řízeny výhradně jedinným parametrem, λd, odpovědným za zohlednění 3D efektů 

raţby.  

Výsledky ukázaly, ţe metoda redukce napětí a samotná λd je výrazně závislá na 

konstitučním modelu. V případě našich simulací v podmínkách vysokého K0 2D metoda s 

konstitučními modely, které nebyly schopny vystihnout vysokou počáteční tuhost zeminy 

(Mohr – Coulombův model, Modifikovaný Cam Clay a základní hypoplastický model) 

neumoţnila uspokojivě simulovat výsledky 3D analýz, a to jak z kvantitativního, tak z 

kvalitativního pohledu. Predikce 3D numerických analýz realizovaných s pokročilými 

modely (3-SKH a hypoplastický model s intergranulárním přetvořením) jsou dobře 

reprodukovány metodou redukce napětí.  

 Parametrická studie vlivu parametrů tuhosti na λd byla provedena s Mohr – 

Coulombovým a pokročilým hypoplastickým modelem. Analýzy s MC modelem 

proběhly v prostředí s nízkým K0 a s nereálně vysokými parametry tuhosti E. Výhradně s 

těmito opatřeními byl MC model schopen simulovat naměřená data monitoringu. S 

vysokým K0 a originálními parametry predikuje nereálný tvar a šířku poklesové kotliny. 

Zobrazení výsledků 2D a 3D analýz přineslo shledání, ţe 2D metoda v daném případě 

dobře vystihuje poklesovou kotlinu, nicméně nepopisuje správně velikost a vývoj 

horizontálních a vertikálních deformací v úrovni tunelu. Dále hodnota λd klesá s rostoucí 

tuhostí a vzrůstá se zvyšující se pevností. Sensitivita λd na změnu tuhosti a pevnosti je 

niţší neţ vliv součinitele zemního tlaku v klidu K0. Vyhodnocení analýz s pokročilým 

hypoplastickým modelem ukazuje, ţe pro optimální hodnotu parametru λd, prostorové 

rozloţení deformací predikované 2D metodou souhlasí s 3D simulacemi. U některých 

případů se objevily nesrovnalosti v blízkém okolí tunelu, jejichţ míra je závislá na tuhosti 

zeminy, tedy na zvolené hodnotě materiálového parametru. Parametr λd byl shledán 

závislým na materiálových parametrech pro identickou tunelovou konstrukci. Smykový 

modul velmi malých přetvoření má značně větší vliv na hodnotu λd, neţ smykový modul 

velkých přetvoření. Z tohoto pozorování lze poznamenat, ţe změna geologických 

podmínek v průběhu raţby tunelu vyţaduje ověření a případnou modifikaci parametru λd 

pouţitého v simulacích. 

Dalším závěrem plynoucím ze studie zaměřené na metodu redukce napětí je 

výrazná citlivost λd na geometrii simulované tunelové konstrukce. Parametr λd nalezený 
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na základě porovnání 2D a 3D analýz průzkumné štoly, monitoringu, případně jiného 

tunelového díla realizovaného ve stejném geologickém prostředí, nemůţe být pouţit pro 

simulace nového tunelu.  

Součinitel zemního tlaku v klidu K0, definující počáteční stav napětí, nemá 

podstatný vliv na λd v případě hypoplastického modelu. U MC modelu je tento vliv 

výraznější. 

Můţeme konstatovat, ţe pokud je zvolena náleţitá hodnota parametru λd, metoda 

redukce napětí je schopna relativně úspěšně zohlednit 3D efekty raţby tunelu pro 

pokročilý hypoplastický model. Současně však mohou být očekávány jisté nesrovnalosti 

v blízkém okolí tunelu. V případě MC modelu je toto konstatování platné pro predikce 

poklesových kotlin v podmínkách nízkého K0. 

 V předloţené práci bylo ukázáno, ţe 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 raţby NRTM tunelu s nízkou mocností nadloţí. Zvolený pokročilý 

hypoplastický model není z pohledu konečného uţivatele sloţitý a jeho MKP 

implementace je volně dostupná.     
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