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ÚVOD A FORMULACE MODELŮ

Modelování kondenzace vodních par v tunelu je komplex-
ní problém. Jedná se o třídimenzionální úlohu, kombinující
nestacionární vedení tepla [1] v zemním tělese a ostění, prou-
dění vzduchu v tunelu a fázové změny vody na rozhraní
vzduch – ostění [2]. Inženýrsky použitelný model s rozumný-
mi výpočetními nároky umožňující kvantifikovat množství
zkondenzované vodní páry je možné formulovat jen za přijetí
řady zjednodušujících předpokladů. Cílem je výpočet množst -
ví kondenzátu na ostění tunelu.

BILANČNÍ MODEL PRO STANOVENÍ MNOŽSTVÍ 
KONDENZÁTU VE SLEDOVANÉM ÚSEKU

Na základě předpokladu, že je známá teplota vzduchu
a jeho relativní vlhkost, se určí měrná hmotnost vodní páry
(kgm-3) jak na začátku, tak i konci úseku. Pokud je teplota na
výstupu vyšetřovaného úseku nižší než teplota rosného bodu,
bude docházet ke kondenzaci. Množství kondenzátu se určí
z rozdílu měrné hmotnosti vodní páry, rychlosti proudění
vzduchu a plochy průřezu tunelu podle obr. 1. 

Pro výpočet množství kondenzátu se používají následující
rovnice, podrobněji viz např. [3]. Pro tlak syté páry ps [Pa]
s teplotou T [°C] platí:

(1)

Tlak vodní páry p [Pa] při obecné relativní vlhkosti 
RH [%]:

INTRODUCTION AND FORMULATION OF MODELS
Modelling of the condensation of water vapours in a tunnel is

a comprehensive problem. It is a three-dimensional problem
combining non-stationary heat conduction [1] in a ground body
and a lining, flowing of air inside a tunnel and phase changes at
the interface between air and the lining [2]. The model useable in
terms of engineering with reasonable calculation demands, allo-
wing the quantification of the water from condensed water
vapour, can be formulated only under the condition of accepting
a range of simplifying assumptions. The objective is the calcula-
tion of the amount of the condensate on the tunnel lining surface.   

BALANCE MODEL FOR DETERMINATION 
OF CONDENSATE AMOUNT IN MONITORED SECTION

The specific weight of water vapour (kgm-3) is determined at the
beginning and the end of the section on the basis of the assumption
that the air temperature and its relative humidity are known. If the
temperature at the exit from the section being examined is lower
than the temperature of the dew point, condensation will take place.
We will determine the condensate temperature from the difference
between the specific weight of water vapour, the velocity of air flow
and the tunnel cross-sectional area, according to Fig. 1.   

The following equations are used for the calculation of the con-
densate amount (for more detail see e.g. [3]. The following applies to
the pressure of saturated vapour ps [Pa] with the temperature T [°C]:

(1)
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ABSTRAKT

Výpočetní model pro stanovení množství zkondenzované vodní páry v tunelech vznikl při řešení projektu CESTI – pracovního balíčku
WP4 Tunely – pokročilé technologie a efektivní technická řešení na základě požadavků inženýrů z praxe, kteří se s tímto problémem potý-
kají při stavbě nových tunelů zejména ve vlhkých a teplých letních měsících. Investor často limituje maximální množství průsaku v tune-
lu, které se stanovuje měřením čerpané vody a je třeba odlišit vodu zkondenzovanou od vody průsakové. Navržený výpočetní postup
umožňuje určit právě množství zkondenzované vodní páry a skládá se ze tří částí: 1. 2D nestacionární model vedení tepla umožňující v
každém řezu tunelu stanovit pole teplot v horninovém masivu a na ostění pro libovolné počáteční a okrajové podmínky. Pokud se teplo-
ta na ostění tunelu dostane pod teplotu rosného bodu, nastane kondenzace. 2. Bilanční model, umožňující stanovit množství kondenzátu
na základě zadaných teplot a relativních vlhkostí vzduchu na začátku a konci sledovaného úseku a zadané maximální rychlosti proudě-
ní vzduchu. 3. Zjednodušený model transportu tepla a vlhkosti v podélném směru. V článku jsou popsány metody výpočtu použité ve všech
částech a použití modelu je demonstrováno na tunelovém komplexu Blanka.

ABSTRACT

The calculation model for the determination of the amount of water vapour in tunnels originated during the course of solving the
CESTI project – working package WP4 Tunnels – advanced technologies and effective technical solutions based on requirements of engi-
neers from the practice struggling with this problem in the process of designing new tunnels, first of all during wet and warm summer
months. The client often limits the maximum amount of seepage into the tunnel, which is determined by measuring the amount of pum-
ped water and it is necessary to distinguish condensed water vapour from seepage water. The proposed calculation procedure allows for
determining the amount of condensed water vapour. It consists of three parts: 1. A 2D non-stationary model of heat conduction allowing
for determining the temperature field in a ground massif and on the lining for arbitrary initial and boundary conditions. If the tempe-
rature on the tunnel lining gets under the dew point, condensation takes place. 2. A balance model allowing the determination of the
amount of condensed water on the basis of entered temperatures and relative humidity of air at the beginning and end of the monitored
section and the maximum entered air flow velocity. 3. A simplified model of the transport of heat and humidity in the longitudinal direc-
tion. The paper presents the calculation methods used in all parts and the use of the model is demonstrated on the Blanka complex of
tunnels.    
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(2)

Měrná hmotnost vodní páry ve vzduchu m [kgm-3]:

(3)

a teplota rosného bodu Tdew [°C]:

(4)

měrná hmotnost zkondenzované vodní páry mc [kgm-3] se
určí z rozdílu na vstupu a výstupu úseku:

(5)

kde mIN je měrná hmotnost vodní páry na vstupu do tunelu
[kgm-3], mOUT měrná hmotnost vodní páry na výstupu z tune-
lu [kgm-3]. Průtok vzduchu za hodinu Va [m3den-1] se stano-
ví z objemu rotačního paraboloidu:

(6)

kde A je plocha průřezu [m2] a v rychlost [ms-1]. Objem
zkondenzované vody za den Vtot [m3den-1]:

(7)

kde ρ je hustota vody [kgm-3].

MODEL VEDENÍ TEPLA V PŘÍČNÉM ŘEZU

Model umožňuje stanovit rozložení teploty v horninovém
masivu a na ostění tunelu v čase v závislosti na počátečních
a okrajových podmínkách (sezonní variace teploty vzduchu
v tunelu a na zemském povrchu). Výpočet je založen na
dvourozměrném konečně prvkovém modelu pro nestacionár-
ní vedení tepla v programu OOFEM 2.4 [4]. Pro ilustraci jsou
uvedeny výsledky výpočtu tunelového komplexu Blanka pro
dva charakteristické řezy (obr. 2). Řez v hloubeném úseku ve
staničení 3,68 km JTT má výšku nadloží 5 m a řez v raženém
úseku ve staničení 6,53 km JTT má výšku nadloží 20 m. Na
obr. 3 je zobrazena síť konečných prvků a monitorovacích
bodů pro nestacionární úlohu vedení tepla v hloubeném
a raženém úseku. Oba řezy využívají symetrii pro zrychlení
výpočtu.

Celkem byly provedeny tři typy analýz. První z nich zkou-
má ovlivnění tunelového tělesa vnější teplotou při jeho 
úplném uzavření. Pro zeminu/horninu byla uvažována kon-
stantní tepelná vodivost 1,3 Wm-1K-1, měrná tepelná kapa-

The water vapour pressure p [Pa] with general relative
humidity RH [%]:

(2)

The specific weight of water vapour in the air m [kgm-3]:

(3)

and the dew point temperature Tdew [°C]:

(4)

Specific weight of condensed water vapour mc [kgm-3]
is determined from the difference between the entrance into and
exit from the section:

(5)

where mIN is specific weight of water vapour at the tunnel ent-
rance [kgm-3], mOUT is specific weight of water vapour at the tun-
nel exit [kgm-3]. The airflow rate per hour Va [m3den-1] is deter-
mined from the volume of a rotational paraboloid:

(6)

where A is the cross-sectional area [m2] and v is velocity [ms-1].
The volume of condensed water per day Vtot [m3den-1]:

(7)

where ρ is water density [kgm-3].

MODEL OF HEAT CONDUCTION IN A CROSS-SECTION 

The model allows for determining the distribution of tempera-
ture in a ground massif and on the tunnel lining surface in time,
in dependence on initial and boundary conditions (seasonal vari-
ations of air temperature inside the tunnel and on the surface of
earth). The calculation is based on a two-dimensional finite ele-
ment model for non-stationary heat conduction in the OOFEM
2.4 program [4]. The results of the calculation of the Blanka
complex of tunnels for two characteristic cross-sections are pre-
sented for illustration (see Fig. 2). The overburden in the cross-
section in the cut-and-cover section at km 3.68 chainage of the
STT is 5m high and the overburden in the cross-section at km
6.53 chainage of the STT is 20m high. Fig. 3 presents a network
of finite elements and monitoring points for the non-stationary
problem of heat conduction in both the cut-and-cover and mined
sections. Both cross-sections use symmetry for the acceleration
of the calculation.  

Three types of analyses in total were carried out. The first of
them examines influencing of the tunnel body by external tempe-
rature in the case of total tunnel closure. Constant thermal conduc-
tivity of 1.3 Wm-1K-1, specific thermal capacity of 1200Jkg-1K-1

and volume weight of 1600–2600kgm-3 were assumed for the
soil, depending on geology. The surface-air heat transfer coeffici-
ent was 20Wm-2K-1 and the initial temperature of the ground
body was 10°C. The history of average external temperatures
and relative humidity in individual days are known from the data
provided by the Czech meteorological institute for the average of
the years 1961-1990. It was found by this analysis with a 1-week
interval that the external temperature influences the ground up to
the depth of ca 7m (see Fig. 4). It was proved that the influence
of the roof deck of the cut-and-cover tunnel is only small and the

Obr. 1 Laminární proudění vzduchu tunelem se specifikací vstupních a výstupních teplot
a relativních vlhkostí
Fig. 1 Laminar air flow through a tunnel with the specification of entry and exit tempe-
ratures and relative humidity values 

proudění vzduchu
air flow
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cita 1200 Jkg-1K-1 a objemová hmotnost 1600–2600 kgm-3

podle geologie. Součinitel přestupu tepla povrch-vzduch byl 
20 Wm-2K-1 a počáteční teplota zemního tělesa byla 10 °C.
Z dat Českého hydrometeorologického ústavu jsou známy
průběhy průměrných vnějších teplot a relativních vlhkostí
v jednotlivých dnech pro průměr let 1961–1990. Při této
analýze s časovým krokem jeden týden bylo zjištěno, že
vnější teplota ovlivňuje zeminu/horninu do hloubky zhruba
7 m (obr. 4). Prokázán byl pouze malý vliv u stropu hloube-
ného tunelu, ražený úsek s výškou nadloží 20 m zůstává
neovlivněn povrchovou teplotou. 

Druhá analýza byla provedena pro otevřený tunel s časo-
vým krokem jeden den pro období jednoho roku, tj. celkem
365 časových kroků s uvažováním proměnlivé teploty jak na
povrchu, tak i uvnitř samotného tunelu. Byly uvažovány 

mined section with the overburden
20m high remains unaffected by tem-
perature at the surface. 

The second analysis was carried out
for a open tunnel with the one-day fre-
quency for one year period, i.e. 365
steps of time, with the variable tempe-
ratures on the surface and inside the
tunnel taken into the consideration.
Average monthly temperatures and
relative humidity measured in 2014 [6],
when the suspended construction work
on the tunnel recommenced, were taken
into account. Fig. 5 presents the tempe-
rature field on the 210th day, when the
temperature on the lining sutface rea-
ched 21°C.    

The third, more detailed analysis was
carried out with the day-and-night fluc-
tuation of temperatures within one
week taken into account.  The resulting
graph, where temperatures of the lining
of tunnels change with a small delay in
comparison with the outer temperature

TS, is presented in Fig. 6. The T1 and T2 temperatures of the
linings of the tunnels (see Fig. 3) virtually coincide and indicate
the negligible influence of the tunnel depth under the surface.  

The analysis in the cross-section allows for calculating the
amount of the condensate when external air gets into the unventi-
lated tunnel and the quick heating of the lining does not take place
(this is the upper assessment threshold for the condensate
amount). It is possible to use laminar flow for this condition and
calculate the volume of air according to (6). 

Temperatures again from 2014 were considered to be used for
illustration. The exit temperature was conservatively guessed to
be 11°C in June, July and August and 10°C in the other months.
Relative humidity was considered to be identical with the entry
temperature, the air flow velocity of 1ms-1 was considered. The

amount of condensate can be determi-
ned by using the equations (1)–(7); it is
presented in Fig. 7. The condensation
started on the 176th day, which corres-
ponds to 25th June. The greatest con-
densation took place on 1st August,
when the amount of condensate rea-
ched 14.85m3/day. Condensation conti-
nued in June, July, August and
September, when the average monthly
temperatures of air vary from 18.5°C to
15.8°C and relative humidity varies
from 55% to 77%. This example illust-
rates the calculation using only the
entry and exit temperatures, the values
of relative humidity of air and the velo-
city of air flow measured on one tunnel
cross-section.     

MODEL TAKING INTO ACCOUNT
LONGITUDINAL FLOWING OF AIR 

The model is based on the Finite
Volume Method, where the tunnel is

Obr. 2 Umístění dvou charakteristických příčných řezů v tunelovém komplexu Blanka (staničení jižní tunelové
trouby) [5]
Fig. 2 Locations of two characteristic cross-sections in the Blanka complex of tunnels (chainage of the sout-
hern tunnel tube) [5]

Obr. 3 Síť konečných prvků s vyznačením referenčních bodů na hloubeném a raženém řezu
Fig. 3 Network of finite elements with reference points marked in the cut-and-cover and mined tunnel cross-
sections
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průměrné měsíční teploty a relativní
vlhkosti vzduchu z roku 2014 [6],
kdy došlo k pokračování přerušené
výstavby tunelu. Na obr. 5 je zobra-
zeno teplotní pole ve 210. dni, 
kdy teplota na ostění dosahuje hod-
not 21 °C.

Třetí, podrobnější analýza byla
provedena s uvažováním fluktuace
teplot den a noc po dobu jednoho
týdne. Výsledkem je graf na obr. 6,
kdy teploty ostění tunelů se mění
s mírným zpožděním oproti vnější
teplotě TS. Teploty na ostění tunelů
T1 a T2 (obr. 3) prakticky splývají
a ukazují zanedbatelný vliv hloubky
tunelu pod povrchem. 

Analýza v příčném řezu umožňuje
vypočítat množství kondenzátu,
pokud by se do nevětraného tunelu
dostal venkovní vzduch a nedochá-
zelo by k rychlému ohřívání ostění
(jedná se o horní odhad množství
kondenzátu). Pro tento stav lze pou-
žít laminární proudění a vypočítat objem vzduchu podle (6). 

Pro ilustraci byly uvažovány opět teploty z roku 2014.
Výstupní teplota byla konzervativně odhadnuta v měsících
červen, červenec a srpen na 11 °C, v ostatních měsících na 
10 °C. Relativní vlhkost se uvažovala stejná jako vstupní,
rychlost proudění vzduchu 1 ms-1. Použitím rovnic (1)–(7)
lze určit množství kondenzátu, které je vykresleno na obr. 7.
Kondenzace začala 176. den, který odpovídá 25. červnu.
K největší kondenzaci by došlo 1. srpna, kdy bylo množství
kondenzátu 14,85 m3/den. Kondenzace probíhala v měsících
červen, červenec, srpen a září, kdy se průměrné měsíční tep-
loty vzduchu pohybují od 18,5 ºC do 15,8 °C a relativní vlh-
kost od 55 % do 77 %. Tento příklad ilustruje výpočet za
použití pouze vstupních a výstupních teplot, relativních 

divided in the longitudinal direction into the so-called “balance
sections”. The average value of temperature and relative humidi-
ty is taken into account in the centre of gravity of each section. Air
can be cooled down during the course of flowing at under the dew
point temperature level with subsequent condensation [7]. In addi-
tion, the following assumptions are introduced:  

•  laminar flowing of air according to Fig. 1 is assumed;
• the characteristic cross-section is identical throughout the

examined tunnel length;
•  tunnel without vehicles is taken into account;
• average daily temperatures without day/night fluctuations are

taken into account;
•  only a certain part of the air volume condenses on the lining

surface in the process of condensation.
The simplifying assumptions are

made provisions for by the guessed 
k = 0.5 and further in equations (15)
and (16), which can be refined by
a more detailed analysis.

The model takes into account the air
temperature which is caused by heat
transfer from the lining in the longitu-
dinal direction. The temperature of the
external air enters the calculation as
a boundary condition for the heat con-
duction in the first section in the cross-
section. The lining temperature in the
characteristic cross-section is determi-
ned by means of heat conduction in the
cross-section model (see chapter
Model of heat conduction in a cross-
section). The change in the air tempe-
rature in the balance section is deter-
mined on the basis of the entry air
temperature and the lining temperatu-
re. The heat flow density q̅   [Wm-2] at
the interface between the air and the

Obr. 4 Teplotní pole při uzavřeném tunelovém komplexu Blanka v 53. týdnu (konec prosince)   
Fig. 4 Temperature field at the Blanka complex of tunnels closed, the 53rd week (the end of December) 

Obr. 5 Teplotní pole při otevřeném tunelovém komplexu Blanka ve 210. dni roku (konec července)
Fig. 5 Temperature field at the Blanka complex of tunnels closed, the 210th day of the year (the end of July) 
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vlhkostí vzduchu a rychlosti proudění na jednom průřezu
(řezu) tunelu.

MODEL UVAŽUJÍCÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU 
V PODÉLNÉM SMĚRU

Model vychází z metody konečných objemů, kdy je tunel
v podélném směru rozdělen na tzv. bilanční úseky. V těžišti
každého úseku je uvažována průměrná hodnota teploty
a relativní vlhkosti. Vzduch se během proudění může ochla-
dit pod teplotu rosného bodu s následnou kondenzací [7].
Dále jsou zavedeny následující předpoklady:

•  předpokládá se laminární proudění vzduchu podle obr. 1;
• charakteristický řez (průřez) je po celé délce vyšetřova-

ného tunelu totožný;
•  je uvažován tunel bez vozidel;
•  uvažují se průměrné denní teploty bez fluktuací den/noc;
• při kondenzaci na ostění kondenzuje jen určitá část obje-

mu vzduchu.

lining is, owing to convection (flowing in the boundary layer),
equal to [8]:

(8)

where Twall is the temperature of the lining surface [K], Tair is
the temperature of air at the lining [K]. The total amount of tran-
sferred heat Q∝ [J] will therefore be:

(9)

where S is the heat transfer surface area [m2] and Δt is the
length of the interval of time [s], which is calculated from the
length of the balance section and the air flow velocity. After mer-
ging these equations:

(10)

The change in the amount of heat accumulated in the air Qc [J]
(per unit of time):

(11)

where c is the specific thermal capacity [Jkg-1K-1], m is the
weight of air [kg], T(n+1) is the new temperature of air [K], Tn is
the original temperature of air [K]. The updated temperature of air
follows from the equality of (10) and (11):

(12)

after insertion:

(13)

where V is the volume of air in the section [m3], ρ is the densi-
ty of air [kgm-3]. Latent heat of condensation Lv [J] is given by
the relationship [2]:

Lv=lv ∙ m, (14)

where lv is the specific latent heat
[Jkg-1] and m is the weight of conden-
sed water [kg].

The exit temperature of air at the end
of the section with cooling or heating
by the lining was determined by the
previous calculation, see relationships
(8)–(13). 

The temperature of air and specific
weight of the water vapour from the
preceding section, or for the first secti-
on, the entry values are the entry para-
meters for each balance section. The
exit values are determined by the chan-
ged temperature (13). The calculation
of the dew point is carried out in a way
similar to that used in chapter Model of
heat conduction in cross-section.

If the temperature in the section drops
under the temperature of dew point, the
condensing specific weight of water
vapour mi [kgm-3] determined by the
relationship:

Obr. 6 Graf fluktuace teploty v referenčních bodech tunelového komplexu
Blanka
Fig. 6 Graph of temperature fluctuation at reference points of the Blanka
complex of tunnels 

Obr. 7 Výsledky analýzy kondenzace ve staničení 3,68 km jižní tunelové trouby (hloubený úsek) s odhadnu-
tými teplotami a relativními vlhkostmi na výstupu z tunelu
Fig. 7 Results of the condensation analysis at chainage km 3.68 of the southern tunnel tube (cut-and-cover
section) with the temperatures and relative humidity values at the tunnel exit guessed 
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Zjednodušující předpoklady jsou zohledněny odhadnutým
součinitelem k = 0,5 dále v rovnicích (15) a (16), jenž je
možné zpřesnit detailnější analýzou.

Model uvažuje změnu teploty vzduchu, která je způsobená
přestupem tepla z ostění v podélném směru. Teplota vnějšího
vzduchu vstupuje jako okrajová podmínka výpočtu vedení
tepla v prvním úseku v řezu. V charakteristickém příčném
řezu je stanovena teplota ostění, pomocí modelu vedení tepla
v příčném řezu (kap. Model vedení tepla v příčném řezu). Na
základě vstupní teploty vzduchu a teploty ostění se stanoví
změna teploty vzduchu v bilančním úseku. Hustota tepelného
toku q̅   [Wm-2] na rozhraní vzduchu a ostění je díky konvek-
ci (proudění v mezní vrstvě) [8]:

(8)

kde Twall je teplota povrchu ostění [K], Tair teplota vzduchu
u ostění [K]. Celkové množství předaného tepla Q∝ [J] tedy
bude:

(9)

kde S je teplosměnná plocha [m2] a Δt délka časového
intervalu [s], která je spočítána z délky bilančního úseku
a rychlosti proudění vzduchu. Po sloučení těchto rovnic:

(10)

Změna množství tepla akumulovaného ve vzduchu Qc [J]
(za jednotku času):

(11)

kde c je měrná tepelná kapacita [Jkg-1K-1], m hmotnost
vzduchu [kg], T(n+1) nová teplota vzduchu [K], Tn původní
teplota vzduchu [K]. Z rovnosti (10) a (11) vychází aktuali-
zovaná teplota vzduchu:

(12)

tedy po dosazení:

(13)

kde V je objem vzduchu v úseku [m3], ρ hustota vzduchu [kgm-3].
Skupenské kondenzační teplo Lv [J] je dáno vztahem [2]:

Lv=lv ∙ m, (14)

kde lv je měrné skupenské teplo [Jkg-1] a m hmotnost zkon-
denzované vody [kg].

(15)

where k is a coefficient taking into account various aspects of
the simplification, mentry is the specific weight of water vapour at
the entry to the section [kgm-3], ms,exit is the specific weight of
water vapour at the exit from the section with the air saturated
[kgm-3]. mi+1 [kgm-3] passes to the next section:

(16)

The amount of condensed water per one day is determined by
means of equation (7). The condensation heat and the changed
temperature are further calculated by the relationships (14) and
(12), respectively. In the next section, the boundary condition is the
exit temperature from the preceding section and the whole process
is repeated in succession for each following balance section (see
Figures 8 and 9). The boundary condition is affected by the beha-
viour of preceding sections, therefore is different in each section.   

The outer temperature of air on the ground surface was consi-
dered to be equal for all sections within the particular step of time.
The initial condition was also identical for all sections, equal to
the temperature inside the ground body and the tunnel body of
10.57°C.   

Obr. 8 Výpočet kondenzace v podélném směru pomocí metody konečných
objemů
Fig. 8 Calculation of condensation in the longitudinal direction using the
Finite Volume Method 

Obr. 9 Schéma 2,5D výpočtu
Fig. 9 2.5D calculation scheme 
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Předchozím výpočtem se
stanovila výstupní teplota
vzduchu na konci úseku,
s uvážením ochlazení nebo
ohřátí o ostění, viz vztahy
(8)–(13). 

Pro každý bilanční úsek
jsou vstupními parametry
teplota vzduchu a měrná
hmotnost vodní páry z před-
chozího úseku, případně
u prvního úseku vstupní hod-
noty. Výstupní hodnoty jsou
určeny změněnou teplotou
(13). Výpočet teploty rosné-
ho bodu je proveden obdob-
ným způsobem jako v kap.
Model vedení tepla v příč-
ném řezu.

Pokud v úseku klesne tep-
lota vzduchu pod teplotu ros-
ného bodu, je kondenzující
měrná hmotnost vodní páry
mi [kgm-3] určena vztahem:

(15)

kde k je součinitel, který zohledňuje různé aspekty zjednoduše-
ní, mvstup měrná hmotnost vodní páry na vstupu do úseku [kgm-3],
ms,výstup měrná hmotnost vodní páry na výstupu z úseku při nasy-
ceném vzduchu [kgm-3]. Do dalšího úseku přechází mi+1 [kgm-3]:

(16)

Množství zkondenzované vody za jeden den je určeno pomocí rov-
nice (7). Dále je spočítáno kondenzační teplo vztahem (14) a změně-
ná teplota (12). V dalším úseku je okrajovou podmínkou výstupní
teplota z úseku předcházejícího a celý proces se opakuje postupně pro
každý další bilanční úsek (obr. 8, 9). Okrajová podmínka je tedy
v každém úseku jiná, ovlivněná chováním předchozích úseků.

Vnější teplota vzduchu na povrchu země byla uvažována pro
všechny úseky v daném časovém kroku stejná. Počáteční pod-
mínka byla také pro všechny úseky stejná, a to teplota 10,57 °C
v zemním i tunelovém tělese.

Na obr. 10 je zobrazeno množství kondenzátu v názorném pří-
kladu liniové podzemní stavby, vztažené na kondenzační plochu
ostění za den, které je vykresleno v podélném směru a v čase. Je
třeba zdůraznit, že vzhledem k zavedeným zjednodušením výpo-
čtu 2,5D se pro výpočet uvažuje teoretický příklad přímého tune-
lu s vodorovnou niveletou délky 10 km. Je důležité zajistit kom-
patibilitu mezi hodnotou počáteční a okrajové podmínky na začát-
ku simulace, jinak je výpočet nestabilní. Z toho důvodu byla ana-
lýza zahájena v dubnu, kdy vnější průměrná teplota odpovídá
uvažované počáteční teplotě v celém masivu. Maximální množ-
ství zkondenzované vody vychází 2,1 m3/den, které je 7 krát nižší
než na obr. 7. Model se zahrnutím proudění vzduchu v podélném
směru dává přesnější výsledky, neboť počítá výstupní teploty
a relativní vlhkost vzduchu oproti hodnotám na obr. 7.

Na obr. 11 je ukázka výsledků z modelu kondenzace v podélném
smě ru pro 1. srpen 2014, kdy bylo ve výše uvedeném příkladu tune-
lu množství kondenzátu největší. Vodo rovná osa zobrazuje průběh 

Fig. 10 presents the amount of the condensate in the illustrati-
ve example of a linear underground structure, related to the con-
densation area of the lining per day, which is described in the lon-
gitudinal direction and in time. It is necessary to emphasise the
fact that, with respect to the simplification introduced into the
2.5D calculation, a theoretical example of a 10km long direct tun-
nel with a horizontal alignment is taken into account for this cal-
culation. It is important to ensure compatibility between the valu-
es of the initial and boundary conditions at the beginning of the
simulation, otherwise the calculation is instable. For that reason
the work on the analysis commenced in April, when the average
outer temperature corresponds to the initial temperature taken
into account for the entire massif. The maximum amount of con-
densed water resulting from the calculation is 2.1m3/day; it is
seven-times smaller than the value in Fig. 7. The model with the
inclusion of air flowing in the longitudinal direction gives more
accurate results in comparison with the values in Fig. 7 because
it takes into acount exit temperatures and relative humidity of air.  

An example of results from the condensation model in the lon-
gitudinal direction for 1st August is presented in Fig. 11. At that
time the amount of the condensate in the above-mentioned tun-
nel example was greatest. The horizontal axis depicts the course
of condensation throughout the tunnel length. The amount of the
condensate related to the lining surface area per day is presented
on the vertical axis. Average relative humidity values measured
in 2014 are being taken into account. The calculation is carried
out with a 12-hour step of time, the individual sections 100m
long and the maximum air flow velocity of 1ms-1. The conden-
sate amount is greatest at the beginning of condensation and
subsequently fluently decreases.  The irregularity in the initial
condensation sections could be reduced by reducing the lengths
of the sections, but it could also mean a significant extension of
the calculation duration.  

The condensation in the longitudinal direction is significantly
affected by the air flow velocity. If the velocity is too high, the
air according to the calculation will not cool down to make the

Obr. 10 Průběh kondenzace v podélném směru v čase
Fig. 10 The course of condensation in the longitudinal direction in time
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kondenzace po délce tunelu. Na
svislé ose je množství kondenzátu
vz ta žené na plochu ostění za den.
Uvažují se průměrné relativní vlh-
kosti v roce 2014 [6]. Výpočet je
proveden s časovým krokem 12
hodin, velikostí jednotlivých úseků
100 m a ma ximální rychlostí proudě-
ní vzduchu 1 ms-1. Množ ství kon-
denzátu je největší na počátku kon-
denzace a pak plynule klesá. Ne pra -
vi delnost v prvních úsecích konden-
zace by se dala zmenšit zkrácením
úseků, ale také by to znamenalo
výrazné prodloužení času výpočtu.

Na kondenzaci v podélném směru
má velký vliv rychlost proudění.
Pokud je rychlost příliš velká,
vzduch se podle výpočtu nestihne
ochladit natolik, aby ke kondenzaci
došlo. Velký vliv by měl provoz
vozidel, který se v současném přípa-
dě neuvažuje. 

ZÁVĚR

Příspěvek se věnuje stanovení množství kondenzované vody
v tunelovém tělese. Jed noduchý model je založen na měření
teplot a relativních vlhkostí vzduchu na vstupu a výstupu tune-
lu a maximální rychlosti proudění vzduchu. Množství konden-
zátu lze vypočítat z bilanční rovnice měrné hmotnosti vodní
páry. Kombinace příčného a podélného modelu (2,5D) je pou-
žitelná pro přesnější výpočet kondenzace vodní páry v tune-
lech, vyžaduje však více dat a výpočetního času.
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Obr. 11 Průběh teploty a kondenzace v podélném směru (1. srpen 2014)
Fig. 11 The course of temperature and condensation in the longitudinal direction (1st August 2014) 
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condensation possible. The vehicular traffic could have a signi-
ficant effect. This effect is currently not taken into consideration.

CONCLUSION

The paper is dedicated to the determination of the amount of
condensed water in a tunnel body. The simple model is based on
measuring temperatures and relative humidity of air at the tunnel
entry and tunnel exit and the maximum air flow velocity. The con-
densate amount can be calculated from the balance equation for
specific weight of water vapour. A combination of a transverse
and longitudinal model (2.5D) is applicable for more accurate cal-
culations of the condensation of water vapour in tunnels, but it
requires more data and calculation time.    
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