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ÚVOD

Problematika mechaniky podzemních konstrukcí a stabili-
ty podzemních a důlních děl je stěžejním tématem, dlouho-
době rozvíjeným na katedře geotechniky a podzemního sta-
vitelství Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava především záslu-
hou osobností profesorů Kittricha a Aldorfa. Kombinovaná
ostění důlních a podzemních děl se dostala na program čin-
nosti v sedmdesátých letech minulého století. V té době se na
katedře řešil návrh ostění pro vertikální jámy kruhového pro-
filu o hrubém průměru 9 m, umístěné v obtížných geome-
chanických podmínkách, které dosahovaly hloubek až
1000 m pod povrch terénu. Zajištění stability horninového
prostředí v uvedených podmínkách bylo možné jen za pou-
žití kombinované konstrukce jámového ostění. To bylo
sestaveno z prstenců betonových tvárnic, betonu a ocelových
tubingů. Pro statické řešení prstencové konstrukce byla vyvi-
nuta a posléze aplikována analytická metoda homogenizace
heterogenního průřezu ostění, založená na teorii spolupracu-
jících prstenců, kterou vypracoval profesor Bulyčev [1].
Následným podnětem pro další rozvoj metody statického
řešení kombinovaných ostění bylo zahájení výstavby linio-
vých podzemních děl podle zásad Nové rakouské tunelovací
metody (NRTM). Ostění u NRTM tvoří dvě samostatné sta-
bilizační konstrukce, primární a sekundární ostění. Tento
příspěvek analyzuje nejběžnější konstrukci primárního ostě-
ní, tvořenou z ocelových rámů z příhradových prutů, zastří-
kaných vrstvami stříkaného betonu (dále jen primární ostě-
ní).  Primární ostění charakterizují proměnlivá pracovní de -
for mač ní charakteristika, krátký čas výstavby, okamžitá
únosnost, která s časem roste a možnost provedení konstruk -
čních změn během jeho výstavby s ohledem na aktuální 

INTRODUCTION

Problems of the mechanics of underground structures and
stability of underground and mine workings are the pivotal
theme which has been developed in the long term at the
Department of Geotechnics and Underground Structural
Engineering of the Faculty of Civil Engineering of the VŠB -
Technical University of Ostrava, first of all thanks to profes-
sors Kittrich and Aldorf. Combined linings of mine and
underground workings got to the programme of activities
during the 1970s. At that time the department solved the design
of linings for circular profile vertical shafts with the gross dia-
meter of 9m, located in difficult geological conditions, rea-
ching the depths of up to 100m under the terrain surface.
Ensuring the stability of ground environment under such diffi-
cult conditions was possible only when the combined structu-
re of the shaft lining was used. It was assembled from rings of
moulded concrete blocks, concrete and steel segments. An ana-
lytical method of the homogenisation of a heterogenic lining
cross-section based on the theory of interacting rings devised
by Professor Bulycev [1] was developed and subsequently
applied for the purpose of the structural design. The subsequ-
ent impulse for further developing of the structural method of
designing combined linings lied in the commencement of the
construction of linear underground structures in accordance
with the principles of the New Austrian Tunnelling Method
(NATM). At the NATM, the lining is formed by two indepen-
dent structures, the primary lining and secondary lining. This
paper analyses most common primary lining structures con-
sisting of steel lattice arches (girders) with shotcrete layers
sprayed on them (hereafter referred to as a primary lining).
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ABSTRAKT

Soudobá tunelová ostění podzemních děl realizovaných Novou rakouskou tunelovací metodou jsou dvouplášťovou strukturou,
která je vytvářena dvěma samostatnými stavebně-technologickými procesy. Výsledkem jsou dvě stabilizační konstrukce, vnější pri-
mární a vnitřní sekundární ostění. Ostění navzájem zpravidla odděluje tenká izolační vrstva z plastu, která brání průsakům pod-
zemních vod do sekundárního ostění. Obě ostění se od sebe odlišují konstrukcí průřezů, technologií provedení, vazbou na horni-
nové prostředí, pracovně-deformační charakteristikou a dobou nástupu k statické činnosti. Článek uvádí principy statického řeše-
ní tunelového dvouplášťového ostění, které berou zřetel na jmenované stavebně-technologické a konstrukční rozdíly ostění a zahr-
nují rovněž součinnost s přetvářejícím se horninovým prostředím. Statické řešení spočívá v kombinaci analytických a numerických
výpočtů.

ABSTRACT

Contemporary linings of underground structures realised using the New Austrian Tunnelling Method are double-shell structu-
res formed by two independent construction technological processes. They lead to two stabilisation structures, external prima-
ry and internal secondary linings. The linings are usually separated from each other by a thin plastic waterproofing layer pre-
venting groundwater from seeping into the secondary lining. The two linings differ from each other by the structure of cross-sec-
tions, the technology of work, the linkage to the ground environment the working-deformation characteristics and the duration
of the process of gaining the structural capacity. The paper presents principles of structural designing of double-shell tunnel
linings taking into consideration the above-mentioned construction technological and structural differences between the linings
and, in addition, comprises the interaction with the deforming ground environment. The structural design lies in the combinati-
on of analytical and numerical calculations. 
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geotechnické podmínky. Sekundární ostění vyžaduje delší
dobu výstavby, po dosažení zrání betonu má konstantní
únosnost a během výstavby nelze měnit jeho konstrukční
parametry. Vývoj řešení kombinovaného ostění, tvořeného
dvěma konstrukčními soustavami, se soustředil na objektiv-
ní zachycení okolností vyplývajících z NRTM. Těmito okol-
nostmi jsou uzavřený tvar konstrukce ostění, kterým je nej-
častěji tvar oblouku (nikoliv tvar kruhu, jak tomu bylo
u jam) a proměnlivá tuhost primárního ostění. Zatížení je
pak dáno vzájemnou interakcí primárního ostění s hornino-
vým prostředím a mění se s vývojem tuhosti primárního
ostění.

PŘEDPOKLADY A PRINCIPY STATICKÉHO ŘEŠENÍ 
DVOUPLÁŠŤOVÉHO OSTĚNÍ

Primární ostění je formou pažicí konstrukce, jejímž hlav-
ním úkolem je dočasná stabilizace horninového prostředí
a zajištění prostoru výrubu podzemního díla po celou dobu
potřebnou k vykonání všech stavebních fází výstavby tunelu
až do okamžiku zahájení statické činnosti sekundárního
tunelového ostění, což zpravidla činí několik měsíců. Vnější
plášť – primární ostění zahajuje proces stabilizace hornino-
vého prostředí. Stabilizační reakce (pracovně-deformační
charakteristika) ostění je proměnlivá, vyvíjí se v čase a je
pro ni charakteristický proces postupného nárůstu tuhosti
konstrukce. Růst tuhosti je ukončen zpravidla provedením
protiklenby. Ta se staví s časovým odstupem, řádově dny až
týdny, vzhledem k obloukové konstrukci zajišťující klenbu
a boky díla, jež je postavena krátce po realizaci výrubu.
Výstavbou protiklenby je ukončena stavba konstrukce vněj-
šího pláště ostění. Stabilizační reakce primárního ostění je
aktivována ihned po zastříkání rámové konstrukce z ocelo-
vých prutů (příhradových), zajišťující klenbu a boky výrubu.
Reakce se postupně vyvíjí v úzké interakci s přetvářejícím se
horninovým prostředím (obr. 1) a následnými operacemi
výstavby ostění.

Po stavebním dokončení vnějšího pláště velikost stabili-
zační reakce odpovídá hodnotě nezbytné k stabilizaci horni-
nového prostředí, tj. k zastavení a ukončení jeho dalšího pře-
tváření. Tento závěr platí pro úspěšnou stabilizaci hornino-
vého prostředí. Sekundární ostění je možné provést jen pro
stabilizovanou soustavu výrub – horninové prostředí.
Statická činnost sekundárního ostění není aktivována ihned
po jeho stavebním dokončení, neboť horninové prostředí,
stabilizované primárním ostěním, to zatím nevyžaduje.
Úloha sekundárního ostění spočívá v trvalém zajištění
„totální“ stability horninového prostředí, má tedy zabránit
dalšímu vývoji porušení horninového prostředí. Tuto pod-
mínku nelze trvale zajistit činností primárního ostění. Tato
část dvouplášťové konstrukce není ochráněna před vlivem
agresivního působení podzemních vod. Jejich působení vede
k pozvolné degradaci primárního ostění a omezené době
jeho životnosti. Fyzická součinnost primárního a sekundár-
ního ostění má pouze přechodný charakter, časově omezený
na počáteční období činnosti ostění. Potřebná reakce ke sta-
bilizaci horninového prostředí bude s časem postupně trans-
ponována z primárního ostění na sekundární ostění. Se -
kundární ostění musí mít jak dostatečnou únosnost k vytvo-
ření stabilizační reakce, tak i tuhost, která zaručí, že defor-
mace konstrukce nepřekročí hodnoty požadované mezí pou-
žitelnosti. Skutečnou součinnost primárního a sekundárního

The primary lining is characterised by a variable working-
deformation character, short duration of the construction, load
bearing capacity immediately increasing with time and the
possibility of carrying out structural changes during its con-
struction taking into consideration current geotechnical condi-
tions. The secondary lining requires a longer construction time;
when the concrete curing period is finished, its load-bearing
capacity is constant and the structural parameters can no more
be changed during the tunnel construction period. The deve-
lopment of the combined lining design, consisting of two struc-
tural systems, was concentrated on the objective description of
circumstances following from the NATM. These circumstan-
ces comprise the closed geometry of the lining structure, most
frequently having the shape of a vault (not circular as in the
case of shafts) and the variable rigidness of the primary lining.
The load is then given by the interaction between the primary
lining and the ground environment. It changes with the deve-
lopment of the primary lining rigidness. 

ASSUMPTIONS AND PRINCIPLES OF THE STRUCTURAL
DESIGN OF A DOUBLE-SHELL LINING 

A primary lining is a form of a bracing structure the main
task of which is temporary stabilising the ground environ-
ment and supporting the excavated space of the underground
working throughout the time necessary for the realisation of
all tunnel construction phases up to the moment of the com-
mencement of the static action of the secondary tunnel lining,
which usually takes several months. The external shell, the
primary lining, starts the process of the ground environment
stabilisation. The stabilisation response (the working defor-
mation characteristics) of the lining is variable; it develops
with time and is characterised by the process of rapidly buil-
ding up of the structural rigidness. The growth in rigidness is
usually terminated by the construction of the tunnel invert.
The invert is constructed with a time lag in the order of up to
weeks, with respect to the work on the arched structure sup-
porting the upper vault and the excavation sides, which is car-
ried out shortly after the realisation of the excavation. The
completion of the invert means the end of the construction of
the external shell of the lining. The stabilisation response of
the primary lining is activated immediately after the steel fra-
mes (lattice girders) supporting the upper vault and sides of
the excavation are covered with sprayed concrete (shotcrete).
The response develops gradually in a close interaction with
the deforming ground environment (see Fig. 1) and subsequ-
ent lining construction operations. 

When the external shell is structurally complete, the mag-
nitude of the stabilisation response corresponds to the value
necessary for the stabilisation of the ground environment,
i.e. for stopping and terminating further deformations. This
conclusion is applicable in the case of the successful ground
environment stabilisation. The secondary lining can be carri-
ed out only if the excavation – ground environment system is
stable. The structural role of the secondary lining is not acti-
vated immediately after the structural completion because,
for the time being, the ground environment stabilised by the
primary lining does not need it. The role of the secondary
lining lies in permanent ensuring the “total” stability of the
ground environment, which means that it is required to pre-
vent the ground environment from further disturbing. This
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ostění je nutno vidět v efektivním propojení dvou na sebe
navazujících stabilizačních činností primárního a sekundár-
ního ostění, která mají zajistit stabilitu horninového prostře-
dí obklopujícího podzemního dílo a jsou navzájem provázá-
ny chováním horninového prostředí. Během výstavby díla
statická činnost primárního ostění ovlivňuje vývoj napěťo-
deformačního stavu v horninovém prostředí. Tuhá pracovně-
deformační charakteristika primárního ostění implikuje
vyšší hodnoty zatížení působící na ostění a v důsledku
i únosnější konstrukci primárního ostění, a tedy i únosnější
konstrukci sekundárního ostění. Sta bilizace horninového
prostředí minimální reakcí primárního ostění vytváří pod-
mínky pro vznik minimálního zatížení a umožňuje použít
ostění s nižší únosností. Proměnlivý řízený a kontrolovaný
vývoj pracovní charakteristiky primárního ostění umožňuje
naplnění postulátu NRTM o aktivní interakci ostění a horni-
nového prostředí a dosažení optimálních podmínek pro trva-
lou činnost konstrukce ostění, zatíženého minimální hodno-
tou zatížení. Porozumění a objektivní exaktní vyjádření
součinnosti jsou základem návrhu postupu výstavby a volby
parametrů primárního ostění. Cílem je vytvořit optimální
podmínky, tj. minimalizovat zatížení a poskytnout spolehli-
vé informace pro návrh parametrů sekundárního ostění. Se -
kundární ostění je dimenzováno na hodnotu zatížení odvoze-
nou nikoliv z primárního stavu napětí v horninovém prostře-
dí před zahájením výstavby, ale hodnotu odvozenou ze stabi-
lizační reakce, která je nezbytná ke stabilizaci horninového

condition cannot be permanently ensured by the action
of the primary lining. This part of the double-shell
structure is not protected against the aggressive action
of groundwater. Its action leads to the slow degradati-
on of the primary lining and reduction of its life
length. The physical interaction between the primary
and secondary linings has only a temporary character,
the duration of which is restricted to the initial period
of the action of the lining. The required response to the
stabilisation of the ground environment will be gradu-
ally turned over from the primary lining to the secon-
dary lining. The secondary lining has to have both the
load-bearing capacity sufficient for developing the sta-
bilisation response and the rigidness guaranteeing that
deformations of the structure will not exceed the valu-
es required by the serviceability limit state. The real
interaction between the primary lining and the secon-
dary lining has to be seen in the effective interconne-
ction of two successive stabilisation activities of the
primary and secondary linings, which are designed to
provide the stability of the ground environment sur-
rounding the underground structure and are intercon-
nected with each other by the ground environment
behaviour. The structural (static) action of the primary
lining influences the development of the stress-strain
state of the ground environment. The rigid working-
deformation characteristics of the primary lining
imply higher values of the load acting on the lining
and, as a result, even the higher load-bearing capacity
of the secondary lining. The stabilisation of the ground
environment attended by a minimum response of the
primary lining creates conditions for the origination of
minimum loading and allows for using a lower load-
bearing capacity lining. The variable controlled and

monitored development of the working-deformation charac-
teristics of the primary lining allows for fulfilling the NATM
postulate regarding the active interaction between the lining
and the ground environment and for achieving optimum con-
ditions for the continuing action of the lining structure expo-
sed to a minimum loading value. The understanding and the
objective exact expression of the interaction are the bases of
the design of the construction procedure and the selection of
the primary lining parameters. The objective is to create opti-
mum conditions, i.e. to minimise the loads and provide reli-
able information for designing the secondary lining parame-
ters. The secondary lining dimensions should be designed for
the loading value which is derived from the primary state of
stress in the ground environment before the commencement
of excavation operations. Instead, it is designed for the value
derived from parameters of the stabilisation response which
is necessary for the stabilisation of the ground environment.
The parameters of the secondary lining are proposed and the
dimensions designed in accordance with the principles of
construction and structural mechanics of unreinforced conc-
rete structures or reinforced concrete structures. 

ANALYTICAL METHOD 

The analytical variant of the solution to the combined
lining (multi-shell lining) is based on the theory of interacting
rings and homogenisation of a heterogeneous cross-section of
the lining. The algorithm of homogenisation is based on the

Obr. 1 Pracovně deformační charakteristika součinnosti horninového prostředí 
s konstrukcí tunelového ostění (sr – radiální napětí, pi – reakce ostění, Dr – ra diální
posun, t – čas)
Fig. 1 The working-deformation characteristics of the interaction between ground
environment and the tunnel lining structure (sr – radial stress, pi – lining response, 
Dr – radial displacement, t – time)

porušování 
masivu
ground 
loosing
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prostředí. Návrh a dimenzování parametrů sekundárního
ostění se provede podle principů stavební mechaniky kon-
strukcí z prostého betonu nebo železobetonové konstrukce. 

ANALYTICKÁ METODA 

Analytická varianta řešení kombinovaného ostění (více-
plášťového ostění) je založena na teorii spolupracujících
prstenců a homogenizaci heterogenního průřezu ostění.
Algoritmus homogenizace vychází z analytického modelu
pro výpočet napěťodeformačního stavu ve vícevrstvém kru-
hovém prstenci, který byl formulován Bulyčevem. Tento
analytický model využívá pro stanovení napětí sq, sr, trq teo-
rii analytických funkcí komplexní proměnné, teorii kom-
plexních potenciálů ϕ, ψ a funkce Kolosova.

Základní předpoklad řešení je, že se vnější zatížení (nor-
málové i smykové) prstence přenáší jednotlivými vrstvami
pomocí tzv. přenosových koeficientů, které jsou odvozeny
z podmínky spojitosti deformací na jednotlivých kontaktech
prstenců. Přenosové koeficienty jsou funkcemi tloušťky
prstenců a přetvárných charakteristik materiálů vrstev
(Poissonovo číslo, modul pružnosti). Dále jsou vypočteny
přerozdělovací koeficienty tangenciálních napětí. Tyto slou-
ží k přepočtu stavů napětí v homogenizovaném průřezu na
stav napětí v jednotlivých prstencích a materiálech, ze kte-
rých jsou prstence vytvořeny. Úplný výklad metody, včetně
ilustračního příkladu, byl publikován v [2]. Statické řešení
primárního ostění analytickou metodou homogenizace spo-
čívá ve výpočtu hodnoty modulu pružností průřezů primár-
ního ostění (EHOMO) a přerozdělovacích koeficientů tangenci-
álních napětí pro základní stavební stavy průřezu primárního
ostění (schéma na obr. 2) pro velikost vnějšího zatížení pri-
márního ostění:

•  rámová konstrukce z ocelových příhradových prutů
a první vrstva stříkaného betonu (SB), která není tuhá
a tedy se nepodílí na stabilizační reakci;

•  započtení první vrstvy SB;
•  zesílení průřezu druhou vrstvou SB, modul pružnosti

obou vrstev SB je různý;
•  modul pružnosti obou vrstev SB je stejný a jeho hodno-

ta reprezentuje stav po dokončení tuhnutí betonu.
Obr. 3 uvádí graf průběhů rozložení napětí v homogenizo-

vaném průřezu a stavy napětí v betonu a oceli heterogenního
průřezu primárního ostění, vypočtené s využitím přerozdělo-
vacích koeficientů tangenciálních napětí. 

Statické řešení kombinovaného ostění analytickou meto-
dou je uskutečnitelné pro osově symetrické tvary děl a kon-
stantní geometrické a mechanické parametry prstenců po
celém obvodu díla. Metoda je vhodná pro řešení stabilizace
bez možnosti fázování výstavby a změny mechanických
parametrů během výstavby. Nelze je uplatnit, jestliže jsou
vstupní parametry proměnlivé, kdy proces stabilizace horni-
nového prostředí tvoří posloupnost na sebe navazujících
konstrukčních stavů. Tyto situace je možno řešit numerický-
mi metodami.

analytical model for the calculation of the stress-strain state
in a multi-layer circular ring formulated by Bulyčev. For the
determination of stresses sq, sr, trq, this analytical model uses
the theory of analytical functions of one complex variable,
the theory of complex potentials ϕ, ψ and Kolosov functions.

The fundamental assumption of the solution is that the
rings transmit external loading (normal as well as shear)
through individual layers by means of the so-called transmis-
sion coefficients, which are derived from the condition of
continuous deformations on individual contacts between
rings. The transmission coefficients are functions of the
thickness of the rings and stress-strain properties of the mate-
rials forming the layers (Poisson’s ratio, modulus of elastici-
ty). Further calculated are redistribution coefficients of tan-
gential stresses. They are used for the recalculation of states

Obr. 2 Etapy výstavby průřezu primárního ostění ze dvou vrstev stříkaného
betonu a ocelových příhradových oblouků
Fig. 2 Stages of construction of the primary lining cross-section consisting of
two layers of sprayed concrete and steel lattice girders

EHOMO = 13 100 MPa
EHOMO = 13,100MPa

EHOMO = 17 400 MPa

EHOMO = 17,400MPa

EHOMO = 20 200 MPa
EHOMO = 20,200MPa
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ANALYTICKO-NUMERICKÁ METODA

Analyticko-numerická metoda statického řešení primární-
ho ostění implementuje model homogenizovaného hetero-
genního prstencového průřezu primárního ostění (EHOMO)
a přerozdělovací koeficienty tangenciálních napětí, jež jsou
výstupem analytické metody, do dílčích statických řešení
stavebních fází primárního ostění, která jsou provedena
numerickými výpočtovými modely (obr. 3). Dílčí a konečné
výsledky napětí v prvcích, které modelují konstrukci ostění
(model homogenizovaného heterogenního prstencového
průřezu primárního ostění) v numerických modelech, jsou
následně přepočítány podle analytické metody zpět na napě-
tí v betonu a oceli heterogenního průřezu primárního ostění.
Výsledky analytické a analyticko-numerické metody byly
ověřovány numerickým modelem, který zachoval geome-
trickou i materiálovou stavbu průřezu primárního ostění
(obr. 4).

Ukázka výsledků statického řešení primárního ostění ana-
lyticko-numerickou a numerickou metodou jsou prezentová-
ny v diagramech na obr. 5. Diagramy uvádějí průběhy napě-
tí v průřezu primárního ostění pro obě formy modelování
průřezu, homogenizovaný i heterogenní průřez na řezu,
umístěném na boku konstrukce ostění.

Výsledky vypočtených hodnot napětí v betonu primárního
ostění pro obě metody jsou identické. U ocelových prvků se
hodnoty napětí liší, nicméně rozdíly jsou malé a nečiní více
než 5%. 

Užití pouhého numerického výpočtu může činit provedení
statického řešení primárního ostění analyticko-numerickou
metodu nepotřebným. Nicméně je zde jedna okolnost, která
znesnadňuje jeho širší rozšíření. Touto okolností je příprava
výpočetního modelu, kterou komplikuje diskretizace kon-
strukce průřezu primárního ostění. Na homogenizovaném
materiálu je diskretizace bezproblémová, umožňuje vytvářet
model v neomezené délce úseku primárního ostění s různými

of stress in the homogenised cross-section to
the state of stresses in individual rings and
materials from which the rings are formed.
The complete explication of the method, 
inclu  ding an illustrating example, was publis-
hed in  [2]. The structural design of a primary
li ning using the analytical method of homoge-
nisation lies in the calculation of the value of
the modulus of elasticity of the primary lining
cross-sections (see the chart in Fig. 2) for the
fundamental structural states of the primary
lining and the magnitude of the external loads
acting on it:

•  a frame structure from steel lattice gir-
ders and the first layer of sprayed concre-
te (SC) which is not rigid and therefore
does not participate in the stabilisation
response;

•  incorporation of the first SC layer into
calculation

•  reinforcement of the cross-section by the
second SC layer; moduli of elasticity of
the two SC layers are different;

Obr. 4 Schéma výpočetních modelů
Fig. 4 A chart of calculation models 

Obr. 3 Průběh rozložení napětí v homogenizovaném a heterogenním průřezu primárního ostění
Fig. 3 The stress distribution pattern in homogenised and heterogenous primary lining cross-section 
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variantami členění čelby díla a hodnotami tuhosti průřezu
primárního ostění. 

Obr. 6 uvádí část analyticko-numerického modelu primár-
ního ostění tunelu oválného tvaru, na kterém byla provedena
výpočtová analýza vývoje napětí během jednotlivých sta-
vebních etap a stabilizačních fází primárního ostění.

Diagramy na obr. 7 uvádí výsledky vypočtených hodnot
průběhů napětí v průřezech primárního ostění v bodě
A. Z diagramů plyne, že stav napětí se vyvíjí v závislosti
na vzdálenosti od čelby díla a nakonec se stabilizuje na
stálé hodnotě. Výsledky ze stabilizovaného stavu lze vy -
užít k odvození očekávaného budoucího zatížení sekun-
dárního ostění.

Tabulkový diagram na obr. 8 shrnuje vývoj hodnot modu-
lů pružností  homogenizovaných průřezů (EHOMO) v kon-
strukčních pásech primárního ostění během stavebních fází
provedení primárního ostění tunelu.

•  modulus of elasticity of the two SC layers is
identical and its value represents the conditi-
on after the end of concrete setting time.

Fig. 3 presents a graph of the distribution of
stress in a homogenised cross-section and states of
stress in the concrete and steel of the homogenised
primary lining cross-section, which are calculated
using the redistribution coefficients of tangential
stresses. 

The structural design of the combined lining is
viable for axially symmetric geometries of
underground workings and geometrical and
mechanical parameters of the rings constant
throughout the circumference of the underground
working. The method is suitable for designing the
stabilisation without the possibility of phasing the
construction work and without changes in mecha-
nical properties during the course of the construc-
tion. It cannot be applied when the input parame-
ters are variable, when the process of stabilisation
of the ground environment forms a sequence of
successive structural states. These situations can
be solved using numerical methods. 

ANALYTICAL-NUMERICAL METHOD

The analytical-numerical method of the primary
lining structural design implements the model of
the homogenised heterogeneous circular cross-
section of the primary lining (EHOMO) and the redi-
stribution coefficients of tangential stresses which
are the output of the analytical method into partial
structural solutions to the primary lining phases
which are carried out using numerical calculation
models (see Fig. 3). The partial and final results of
the stresses in the elements modelling the lining
structure (the model of a homogenised heteroge-
neous circular cross-section) in numerical models
are subsequently recalculated in accordance with
the analytical method back to the stress in concre-
te and steel of the heterogeneous cross-section of
the primary lining. The results of the analytical
and analytical-numerical methods were verified
by a numerical model which maintained the geo-
metrical and material structure of the primary

lining cross-section (see Fig. 4). 
Examples of the results of the structural design of the pri-

mary lining using the analytical-numerical and numerical
methods are presented in diagrams in Fig. 5. The diagrams
present histories of stress in the primary lining cross-section
for both forms of the cross-section modelling, homogenised
and heterogeneous on the cross-section, located on the side of
the lining structure. 

The results of the calculated values of stress in the primary
lining concrete are identical. In the cases of steel elements,
the values of stress differ; nevertheless, the differences are
small, not exceeding 5%. 

The application of a numerical calculation only may render
the execution of the structure of the primary lining cross-sec-
tional design using the analytical-numerical method unneces-
sary. Nevertheless, there is one circumstance here which

Obr. 5 Srovnání metod výpočtu napětí analyticko-numerickou a numerickou metodou
Fig. 5 Comparison of stress calculation methods using analytical-numerical and numeri-
cal methods 
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Kombinace analytického modelu průřezu primárního ostě-
ní s numerickými metodami rozšiřuje statické řešení ostění
o možnosti:

•  individualizovat objektivní geomechanické okolnosti;
•  provádět variantní výpočty pro fakultativní technologic-

ké okolnosti realizace a parametry primárního ostění;

makes its wider spreading more difficult. This circu-
mstance lies in the preparation of the calculation model,
which is complicated by the discretisation structure. In
the case of the homogenised material, the discretisation
is problem free, allowing for developing a model for an
unlimited length of the primary lining section with vari-
ous variants of the face excavation sequences and vari-
ous values of the primary lining cross-section rigidness. 

Fig. 6 presents the part of the analytical-numerical
model of the oval primary tunnel lining which the cal-
culation analysis of the development of stresses was
carried on during the course of individual construction
stages and stabilisation phases of the primary lining. 

Diagrams in Fig. 7 present the results of the calcula-
ted values of the history of stress in primary lining
cross-sections in point A. It follows from the diagrams
that the state of stress develops in dependence on the
distance from the excavation face and finally stabilises
itself at a permanent value. The results from the stabili-
sed state can be used for deriving the expected future
loads acting on the secondary lining. 

The table diagram in Fig. 8 summarises the develop-
ment of the moduli of elasticity of homogenised cross-
sections (EHOMO) in construction blocks of the primary

lining during the course of construction phases of the work on
the primary tunnel lining. 

The combination of the analytic model of the primary
lining cross-section with numerical methods extends the
structural design by adding the following options:

•  Individualisation of objective geomechanical circu-
mstances;

•  Carrying out variant calculations for
facultative technological options of the
realisation and parameters of the prima-
ry lining;

•  Monitoring of the behaviour (strain) of
the primary lining and the ground envi-
ronment.

The analytical-numerical method allows
for assessing the load-bearing capacity of
the primary lining on the basis of internal
forces in the primary lining structure and
designing the primary lining structure and
parameters taking into consideration the
conditions given by the particular ground
environment. The analytical-numerical met-
hod even allows for deriving the value of the
loads acting on the primary lining from the
final stress-strain state in the primary lining. 

CONCLUSION

Double-shell linings acting under the
NATM conditions were examined by calcu-
lations carrying out structural designs ado-
pting three approaches – analytical, analyti-
cal-numerical and 3D analytical. The above-
mentioned problems were solved by the uni-
versity department through two institutional
projects. One of them, the GA103/09/1438
project titled “The research into deformational

Obr. 7 Vývoj napětí v průřezu primárního ostění v klenbě tunelu v bodě A v závislosti na vzdálenosti
od čelby
Fig. 7 The development of stresses in the primary lining cross-section in the tunnel vault in point
A depending on the distance from the excavation face 

Obr. 6 Výřez z 3D modelu výrubu a zajištění tunelu primárním ostěním
Fig. 6 A detail of the 3D model of tunnel excavation and support with primary
lining
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•  sledovat chování (přetváření) primárního ostění
a horninového prostředí.

Analyticko-numerická metoda umožňuje provedení
posouzení únosnosti primárního ostění na základě
vnitřních sil v konstrukci primárního ostění a navrh-
nout konstrukci a parametry primárního ostění s ohle-
dem na podmínky dané horninovým prostředím. Z ko -
nečného napěťodeformačního stavu v primárním ostě  -
ní analyticko-numerická metoda umožňuje rovněž
odvodit hodnoty zatížení sekundárního ostění. 

ZÁVĚR

Dvouplášťové ostění, pracující v podmínkách NRTM,
bylo zkoumáno výpočty, které prováděly statická ře -
šení třemi přístupy – analyticky, analyticko-numeric-
ky a 3D numericky. Uvedenou problematiku katedra
řešila dvěma institucionálními projekty, z nichž jeden
byl zaměřen přímo na primární ostění, jednalo se
o projekt GA103/09/1438 Výzkum přetvárných a pev-
nostních vlastností ostění ze stříkaného betonu vyztu-
žených tuhými ocelovými prvky. Druhý projekt
GA103/98/0135 Výzkum a vývoj metod inverzní analýzy
geomechanických jevů v podzemních dílech se zabýval pří-
mými optimalizačními postupy inverzní analýzy pro objek-
tivizaci charakteristik horninového prostředí s využitím
dříve uvedených analytických metod. V současné době
katedra pokračuje v badatelské práci a v rámci projektu
TE01020168 Centra pro efektivní a udržitelnou dopravní
infrastrukturu (CESTI) dále rozvíjí problematiku návrhu
tunelových ostění. Řešitelům se zatím nenaskytla příleži-
tost verifikovat výsledky řešení uvedených metod provede-
ním měření na skutečných konstrukcích. 
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and strength-related properties of sprayed concrete linings
reinforced with rigid steel elements” was focused directly on
primary linings. The other project, GA103/98/0135 titled
“The research and development of methods of the inversion
analysis of geomechanical phenomena in underground exca-
vation structures” dealt with direct optimisation procedures
for the inversion analysis for the objectivisation of ground
environment characteristics using the above-mentioned analy-
tical methods. At present, the department continues to carry
out research activities within the framework of the
TE01020168 project of the Centre for Effective and
Sustainable Transport Infrastructure (CESTI) and further
develops the problematics of the tunnel lining design. The sol-
vers have not yet been given the opportunity for verifying the
results of the solutions to the above-mentioned methods by
conducting measurements on real structures. 
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Obr. 8 Diagram vývoje hodnot modulů pružnosti homogenizovaných průřezů primár-
ního ostění (EHOMO)
Fig. 8 Diagram of the development of the moduli of elasticity of homogenised prima-
ry lining cross-sections (EHOMO)

ostění A – EHOMO = 13 100 MPa  lining A – EHOMO = 13,100MPa

ostění B – EHOMO = 17 400 MPa  lining B – EHOMO = 17,400MPa

ostění C – EHOMO = 20 200 MPa  lining C – EHOMO = 20,200MPa

vzdálenost čelby od bodu A
distance of excavation face from point A




