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POPIS PROJEKTU

Projekt regionálního tranzitního propojení společnosti Metro
je 3,1 km dlouhá linka lehké železnice, která výrazně zlepší
dopravní spojení v centru města i v příměstských oblastech Los
Angeles. Projekt přímo propojí stávající Zlatou linku metra
s Modrou a Expo linkou, což umožní bezpřestupovou cestu leh-
kou železnicí z Azusy přes centrum Los Angeles do Long
Beach, případně ze Santa Moniky do východního Los Angeles.
Umožní také přímý přestup na Červenou a Fialovou linku
metra. Trasa i přestupy na stávající linky jsou ukázány na obr. 1.
Zakázku Design and Build (navrhni a postav) v hodnotě 927
milionů dolarů získalo v roce 2014 sdružení firem Skanska
a Traylor Brothers, pod názvem Regional Connector
Constructors (RCC). Mott MacDonald (MM) je generální pro-
jektant tohoto sdružení. Projekt začal přeložkami inženýrských
sítí na začátku roku 2015 a měl by být dokončen v roce 2021.

RAŽBA POD CENTREM LOS ANGELES
MINING UNDER DOWNTOWN LOS ANGELES

CARLOS HERRANZ CALVO, DEREK PENRICE

ABSTRAKT
Projekt regionálního tranzitního propojení (RCTP) Dopravního podniku metropolitní oblasti Los Angeles (Metro) v centru Los Angeles

je 3,1 km dlouhá linka lehké železnice, která propojí stávající trasy za účelem zlepšení dopravního spojení v centru města i v příměst-
ských oblastech Los Angeles. Technicky nejsložitější částí projektu je ražená kaverna kolejových spojek, umístěná pod ulicí 2nd Street mezi
ulicemi Spring Street a Main Street. Kaverna je v současné době ve výstavbě pomocí metody cyklického ražení (SEM) a bude mít délku
87,5 m, šířku 17,7 m a výšku 11 m. Tato masivní kaverna (po dokončení největší ražené dílo v Los Angeles) se nachází v relativně malé
hloubce pod stávající infrastrukturou, včetně významných inženýrských sítí a historických budov, navíc v seismicky aktivní oblasti. Článek
popisuje integrovaný přístup pro geostatický návrh a provádění stavby, vyvinutý s cílem maximalizovat produktivitu výstavby a současně
zajistit stabilitu a provozuschopnost stávající infrastruktury.

ABSTRACT

The Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority’s (Metro) Regional Connector Transit Project (RCTP) in Downtown Los
Angeles is a 3.1km light-rail line that will connect existing lines to improve mobility both within the downtown area and throughout greater
Los Angeles County. The most technically complex aspect of the project is a mined crossover cavern located under 2nd Street between Spring
and Main Streets. The cavern, currently under construction using the Sequential Excavation Method, will be approximately 87.5m long, 17.7m
wide and 11m high. This massive cavern (once completed, will be the largest tunneled excavation in Los Angeles) is located at relatively shal-
low depth below existing infrastructure including significant utilities and historic buildings in a seismically active area. The article describes
the integrated geo-structural design and construction approach developed to maximize construction productivity while ensuring the stability
and performance of existing infrastructure.

PROJECT DESCRIPTION

Metro’s Regional Connector Transit Project is a 3.1km light-
rail line that will greatly improve mobility within the downtown
area and throughout greater Los Angeles County. The project will
directly connect the existing Metro Gold Line to its Blue and
Expo lines, enabling one-seat travel by light-rail from Azusa
through downtown Los Angeles to Long Beach or from Santa
Monica to East Los Angeles, and will accommodate in-station
transfers to Metro’s Red and Purple lines. The project alignment
and its connection to the existing lines is shown in Figure 1. The
$927-million design-build contract was awarded in 2014 to
Regional Connector Constructors (RCC), a joint venture of
Skanska and Traylor Brothers. Mott MacDonald (MM) is the
principal designer of the joint venture. Advance utility relocation
began in early 2015, and the project is due to be completed in
2021. In addition to the mined crossover cavern, the project fea-
tures twin 1.6km-long bored tunnels; 1.1km of cut-and-cover

tunnels; three underground stations to be
constructed with cut-and-cover methods
at 1st St/Central Ave, Historic Broadway
and 2nd Place/Hope St, and 0.3km of at-
grade alignment to facilitate Gold Line
surface tie-ins.

The mined crossover cavern will be
located adjacent to the east end of the
future Historic Broadway Station, under
2nd Street between Spring and Main stre-
ets. The excavated dimensions of the
cavern will be 87.5m long, 17.7m wide
and 11.0m high. The challenges of exca-
vating the cavern are compounded by
overlying and adjacent infrastructure inc-
luding a 3x3m horse-shoe shaped storm
drain located 6.7m above the cavern
crown and three buildings, including theObr. 1 Trasa projektu RCTP

Fig. 1 RCTP Project map
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Kromě ražené kaverny kolejových spojek
projekt zahrnuje dvojici ražených tunelů
délky 1,6 km, hloubené tunely délky 
1,1 km, tři hloubené stanice (1st St/Central
Ave, Historic Broadway a 2nd Pla ce/Hope
St) a 0,3 km dlouhý povrchový úsek umož-
ňující navázání na Zlatou linku.

Ražená kaverna kolejových spojek bude
navazovat na východní konec stanice
Historic Broadway, pod ulicí 2nd Street
mezi ulicemi Spring Street a Main Street.
Rozměry výrubu budou: délka 87,5 m,
šířka 17,7 m a výška 11 m. Největší výzva
při ražbě kaverny spočívá v přilehlé infra-
struktuře v nadloží. Jedná se o podkovovi-
tou štolu dešťové kanalizace s rozměry
3x3 m umístěnou 6,7 m nad klenbou kaver-
ny a tři nadzemní objekty, včetně historické
budovy Higgins a sídla policejního odděle-
ní, které vyžadují přísnou kontrolu sedání
způsobeného ražbou. Tyto stávající objekty
jsou znázorněny na obr. 2.

Na obr. 3 je nedávný snímek znázorňu-
jící podzemní návaznost hloubené stani-
ce Historic Broadway a ražené kaverny.

GEOMETRIE KAVERNY

Podélný profil kaverny se svažuje směrem na jihovýchod ve
sklonu 0,2 % v souladu s vertikálním trasováním kolejí.
Nadmořská výška terénu v oblasti kaverny se pohybuje v rozme-
zí 86 až 87 m. Vrchol klenby kaverny je v nadmořské výšce cca
72 m v místě čelní stěny stanice a v nadmořské výšce cca 71,5 m
na východním konci kaverny u rozhraní s raženými tunely.

Konstrukci kaverny tvoří primární ostění ze stříkaného vláknobe-
tonu tloušťky 305 mm s pevností 34,5 MPa a sekundární monolitic-
ké betonové ostění pevnosti 28 MPa s minimální tloušťkou 457 mm
v místech klenby a boků a s maximální tloušťkou cca 1,75 m v pro-
tiklenbě. Primární a sekundární ostění jsou odděleny membránou
odolnou proti uhlovodíkům, která obsahuje vysokohustotní polyet-
hylen (HDPE) tloušťky 2,5 mm, v souladu se standardními požadav-
ky metra na hydroizolaci a protiplynovou izolaci.

Pro ražbu kaverny byly navrženy dva příčné řezy: typický
profil, použitelný pro většinu délky kaverny, a zvětšený profil
pro úsek délky 1,8 m na východním konci kaverny pro zajiště-
ní požadované šířky nouzového chodníku v úrovni temena
kolejnice v místě traťového přechodu.

Definitivní konstrukce obsahují pro účely ventilace středovou
stěnu podpírající horizontální ventilační desku (mezistrop) s otvory
na východní straně kaverny, v blízkosti rozhraní s raženými tunely,

Obr. 2 Pohled na umístění ražené kaverny kolejových spojek
Fig. 2 SEM Crossover Cavern site view

historic Higgins Building and the LAPD Headquarters, requiring
that excavation induced settlements are strictly controlled. These
existing structures are shown in Figure 2. 

Figure 3 is a recent picture of the construction site depicting
the below grade relationship of the future Historic Broadway
Station and the SEM Cavern.

CAVERN GEOMETRY

The alignment in the area slopes to the southeast at a 0.2% grade
following the vertical track alignment. Ground surface elevation in
the area of the cavern varies between elevations 283 and 285 feet.
The cavern crown varies between elevations 235 feet (approx.) at
the Station headwall and elevation 234.5 feet (approx.) at the east
end of the cavern, at the interface with the bored tunnels.

The cavern structure comprises a 305mm (12 in) thick 
34.5MPa (5000 psi) initial fiber reinforced shotcrete lining and
a 28MPa (4000 psi) cast-in-place concrete final lining with
a minimum thickness of 457mm (18 in) in the crown and walls
and a maximum thickness of approximately 1.75m (5 ft 9 in) in
the invert. The initial and final linings are separated by a hydro-
carbon resistant membrane comprising 100 mils of high density
polyethylene, in accordance with Metro’s standard requirements
for both waterproofing and gasproofing. 

Obr. 3 Ražba kaverny, panoramatický pohled z hloubené stanice Historic Broadway
Fig. 3 SEM cavern construction, panoramatic view from Historic Broadway Station cut-and-cover
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Two initial support sections were developed for the cavern
excavation: a typical section, which is applicable over the majo-
rity of the cavern length, and an enlarged section for the eastern
60 feet of the cavern to provide a required emergency walkway
width at top-of-rail level at the track crosswalk location. 

The permanent structure includes an overhead plenum slab and
center wall for ventilation purposes, with track dampers on the
east side of the cavern, close to the interface with the bored tun-
nels that are accessible from track level. It also includes car floor
level emergency walkways on each side of the cavern connected
by a track level crosswalk on the east end of the cavern. A rende-
red perspective from within the Historic Broadway Station loo-
king towards the cavern showing the finished lining, rail infrast-
ructure taken from the Mott MacDonald Building Information
Management (BIM) model (excluding crossover), and plenum
slab is shown in Figure 4.

SITE GEOLOGY

The project alignment traverses the southeastern end of the
Elysian Park Hills and a portion of the ancient Los Angeles River
floodplain. The alignment will encounter artificial fill and geolo-
gic units that range in age from Miocene to Holocene, being the
Fernando Formation a Pliocene-age sedimentary stratum.
According to the Geotechnical Baseline Report (GBR, 2013),
methane and hydrogen gases may be encountered during con-
struction. To avoid potential intrusion of gases in the operational
underground structures, the use of hydro-carbon resistant, gas-

proof membranes is required. 
The geologic setting in the SEM

cavern area (see Figure 5) consists of 2 to
3m of artificial fill (Af), underlain by
about 3 to 4.6m of coarse-grained alluvi-
al deposits (Qal2). The coarse-grained
alluvium is underlain by the Fernando
Formation bedrock, an extremely weak
to weak massive clayey siltstone, The
Fernando Formation comprises an upper
layer of moderately to highly weathered
material, with a slightly weathered to
fresh layer underneath. It is anticipated
that the entire cavern will be excavated in
more competent slightly weathered to
fresh material.

A perched groundwater table (PGT)
exists due to the low permeability of the
Fernando Formation, it is located about
3m above the regional groundwater level
(RGT), which in turn defines a hydraulic
head over the cavern’s crown of 8m. The
ground conditions at the site are depicted
in Figure 5, which also shows the proxi-
mity of the overlying buildings and storm
drain. The cavern is being excavated in
the Fernando Formation, a massive 
clayey siltstone, with the excavation face
in fresh to moderately weathered ground
under an overburden depth of approxima-
tely 15m.

Due to its low permeability, ground-
water inflows into the cavern during
construction will be primarily from

které jsou přístupné z úrovně kolejí. Zahrnují také nouzové chod-
níky v úrovni podlahy vlaku na obou stranách kaverny, spojené tra-
ťovým přechodem na východním konci kaverny. Na obr. 4 je zná-
zorněna vizualizace kaverny při pohledu ze stanice Historic
Broadway. Zobrazuje hotové sekundární ostění, koleje převzaté
z informačního modelu BIM vytvořeného firmou Mott MacDonald
(bez kolejových spojek) a mezistrop.

GEOLOGIE

Trasa projektu prochází jihovýchodním koncem Elysian Park
Hills a částí staré nivy řeky Los Angeles. Trasa zastihne navážky

Obr. 4 Vizualizace kaverny při pohledu ze stanice
Fig. 4 Rendered perspective of the cavern from within the station

Obr. 5 Typický příčný řez
Fig. 5 Typical cross section
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 discontinuities, with varying levels of discharge depending on
the degree of rock mass fracturing. Based on the number and
characteristics of discontinuities observed on boring cores and
excavations on the Fernando Formation in the area, total in fil -
tration is expected to be localized and minimal. Cor res -
pondingly, the initial lining design considered undrained ground
behavior without acting water pressure, whereas the final lining
design assumed drained ground behavior with hydrostatic pres-
sure for static analyses. 

Table 1 contains the geotechnical parameters considered in the
design. The elasticity modulus of the Fernando Formation is
assumed to increase with depth. The values are based upon in-
situ pressuremeter tests, undrained triaxial tests, correlations with
shear wave velocity measurements and local experience. 

The seismic design of the final lining followed a two-level
ground motion approach, considering a Maximum Design
Earthquake (MDE) with a return period of approximately 2,500
years and an Operating Design Earthquake (ODE) with a return
period of 150 years. Seismic data for the final lining design was
based on site-specific one-dimensional free-field analysis perfor-
med with SHAKE software. 

The design team had the opportunity to observe the massive
and impermeable nature of the Fernando formation, as well as its
standup time, during the construction of a nearby Tieback
Removal Shaft and Adit (TRSA), as shown in Figure 6. This was
a temporary structure designed by MM and constructed by RCC
in the last quarter of 2016 to remove existing tiebacks in the path
of the TBM. Through participation in the daily review meetings
during the construction of the shaft and adit, lessons learned from
the TRSA construction were incorporated into the SEM cavern
risk register and design.

EXCAVATION SEQUENCE

The cavern drift configuration and construction sequence are
the result of close interaction between RCC and MM to balance
RCC’s proposed construction sequencing, equipment and produc-
tivity needs with contractually mandated requirements for ground
movements and infrastructure settlements. Close collaboration of
designer and contractor is a key feature for SEM construction
success and is clearly enhanced by a design-build delivery sche-
me. Based upon RCC’s proposed sequence of construction, the
cavern construction follows the completion of both bored tunnels
and the excavation for the Historic Broadway Station.

The first 18.2m of cavern excavation beyond the station head-
wall is forepoled with a 53-unit pipe canopy system. The pipe
canopy was installed from the Historic Broadway station excava-
tion prior to the commencement of the SEM cavern excavation.
Pipes were installed on 305mm centers over an arc of 90 degrees
centered on the tunnel centerline and are 140mm OD with 13mm
wall thickness.

The proposed cavern excavation sequence is shown in Figure 7
and Figure 8, and consists of a three-drift scheme, with 305mm
temporary walls. 

The side drifts will be excavated in 1.016m rounds for their
full length, with the right drift staggered 20m from the left drift.
The excavation of the side drifts is complicated by the demoliti-
on of the bored tunnel precast linings (PCTL). Each precast
lining ring is approximately 1.52m in width, so RCC had to
locally excavate around the PCTL to reach the end of the ring
and remove it, as shown in Figure 9. At the end of every third
excavation round, the excavation profile and precast lining seg-
ment joint would align. 

a geologické jednotky, jejichž stáří se pohybuje od miocénu po
holocén, přičemž formace Fernando je sedimentární vrstvou
z období pliocénu. Podle výchozí geotechnické zprávy
(Geotechnical Baseline Report, 2013) se může během výstavby
vyskytovat metan a vodíkové plyny. Aby se zabránilo potenciál-
nímu vniknutí plynů do provozních podzemních objektů, je
nutné použití plynotěsné membrány odolné proti uhlovodíkům. 

Geologický profil v oblasti kaverny se skládá z 2–3 m navážek
(Af), pod nimiž se nachází cca 3–4,6 m hrubozrnných aluviál-
ních (fluviálních) sedimentů (Qal2). Dále následuje podložní for-
mace Fernando, neúnosný masivní jílovitý prachovec. Horní
vrstvy formace Fernando jsou středně až vysoce zvětralé, spodní
vrstvy navětralé až zdravé. Předpokládá se, že celá kaverna bude
vyražena ve vhodnějším navětralém až zdravém masivu. 

Kvůli nízké propustnosti formace Fernando leží lokální hla-
dina podzemní vody (PGT) asi 3 m nad úrovní regionální hla-
diny podzemní vody (RGT), která je zaklesnuta 8 m nad vrcho-
lem klenby kaverny. Geologické podmínky jsou znázorněny na
obr. 5, který rovněž ukazuje blízkost budov v nadloží a dešťové
kanalizace. Kaverna je ražena ve formaci Fernando, masivním
jílovitém prachovci s čelbou ve zdravém až navětralém masivu
a nadložím cca 15 m.

Vzhledem k nízké propustnosti masivu budou přítoky pod-
zemní vody do kaverny během výstavby primárně z diskonti-
nuit, s různým množstvím přítoků v závislosti na stupni rozpu-
kání horninového masivu. Na základě počtu a charakteristik
diskontinuit sledovaných na vrtných jádrech a také z okolních
výkopů ve formaci Fernando se předpokládá, že celkové průsa-
ky budou minimální a lokalizované. Tudíž návrh primárního
ostění uvažuje neodvodněné chování masivu bez působení
tlaku vody, zatímco návrh sekundárního ostění předpokládá
odvodněné chování masivu s uvažováním hydrostatického
tlaku pro statický výpočet.

Tabulka 1 obsahuje geotechnické parametry zohledněné
v návrhu. Předpokládá se, že modul pružnosti formace
Fernando se bude zvyšovat s hloubkou. Hodnoty vycházejí
z presiometrických zkoušek in-situ, odvodněných triaxiálních
zkoušek, korelace s geofyzikálním měřením rychlosti příčné
vlny a lokálních zkušeností.

Seizmický návrh sekundárního ostění byl proveden dvou   -
úrovňovým přístupem, zohledňujícím maximální návrhové
zemětřesení (MDE) s návrhovým obdobím přibližně 2500 let
a provozní návrhové zemětřesení (ODE) s návrhovým obdobím
150 let. Seizmické údaje pro návrh sekundárního ostění byly
založeny na jednorozměrné analýze nedotčeného prostředí,
specifické pro danou lokalitu, která byla provedena pomocí
softwaru SHAKE. 

Obr. 6 Prorážka do štoly ze šachty zobrazující formaci Fernando
Fig. 6 Adit breakout from shaft showing Fernando formation
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Once the right drift progresses 20m and monitoring readings
are stable, the center drift excavation will follow, with 0.9m
rounds in top heading and 1.8m in bench and invert. The tempo-
rary sidewall will be demolished behind the center drift invert
advance. The Fig. 10 shows the current status of the excavation,
with the side drifts excavation initiated.

INITIAL LINING DESIGN

The design of the SEM cavern initial lining required a detailed
simulation of the excavation sequence and geometry, ground cha-
racteristics and existing structures. A three-dimensional multi-
staged FLAC3D model was developed to consider these features.
A two-dimensional FLAC model was also developed to check the

3D-model results and perform extensive sensitivity
analysis. To provide further verification, the modeling
results were also compared to empirical formulations
where applicable as shown in Figure 11.

The use of the 3D model was essential to accura-
tely assess ground relaxation in context with the
excavation face. The Convergence-Confinement
method can determine ground/support interaction
with a two-dimensional plain strain model (AFTES
2001) [1]. The key issue is how to obtain the confi-
nement loss or relaxation of the ground that occurs
before placing the initial lining. Several analytical
approaches are presented in technical literature that
consider full–face circular excavations in homoge-
nous ground conditions, which differs significantly
from the oval, multistage, shallow excavation of the
SEM crossover cavern within elastic–plastic
ground. With the 3D model no ground loss is assu-
med, this becomes an output from the model. This
is a primary advantage of the model compared with
the previously identified analytical methods. Once

Projektový tým měl příležitost pozorovat masivní a nepro-
pustnou povahu formace Fernando, stejně jako dobu její stabi-
lity, během výstavby nedaleké šachty a štoly pro odstranění
kotvení, jak je znázorněno na obr. 6. Tato dočasná konstrukce
navržená MM a zhotovená RCC v posledním čtvrtletí roku
2016 má za cíl odstranit stávající kotvení, které je v kolizi s tra-
sou TBM. Účastí na každodenních jednáních během výstavby
šachty a štoly byly poznatky z jejího provádění začleněny do
návrhu a registru rizik ražené kaverny.

POSTUP RAŽEB

Členění výrubu a postup výstavby jsou výsledkem úzké interakce
mezi RCC a MM, aby se vyvážily navržený postup, mechanizace

Obr. 7 Členění výrubu
Fig. 7 Drift configuration

Tab. 1 Geotechnické návrhové parametry
Table 1 Geotechnical design parameters

odvodněné (efektivní) parametry neodvodněné (totální) parametry
drained parameters undrained parametrs

typ název E [MPa] K0  γ c’ φ '   ν c (Su)   φ ν
[KN/m3] [kPa] [deg] [kPa] [deg]

unit description E [MPa] K0  γ c’ φ '   ν c (Su)   φ ν
[KN/m3] [kPa] [deg] [kPa] [deg]

Af navážky
28,7 28.7 0,5 0.5 18,9 18.9 0 0 34 34 0,35 0.35 0 0 34 34 0,35 0.35Af artificial fill

Qal2 aluvium 
(hrubozrnné)

57,5 57.5 0,5 0.5 18,5 18.5 9,6 9.6 38 38 0,35 0.35 9,6 9.6 38 38 0,35 0.35Qal2 alluvium 
(coarse grained)

Tf-1      formace  
Fernando 120 (horní mez)
(zvětralá) 191 (dolní mez)

0,6 0.6 18,9 18.9 71,8 71.8 27 27 0,4 0.4 383 383 0 0 0,49 0.49
Tf-1 Fernando forma-  120 (top)

tion (weathered) 191 (bottom)

Tf-2 formace Fernando 191 (horní mez)
(zdravá)   287 (hloubka 30 m) 0,65 0.65 19,3 19.3 143,6 143.6 27 0,4 0.4 478,8 478.8 0 0 0,49 0.49

Tf-2 Fernando              191 (top)
formation (fresh) 287 (30m depth)

dočasná stěna ze stříkaného betonu
min. 30,5 cm
shotcrete temporary sidewall min
12´

KAVERNA
CAVERN

6,
3 

m
 (M

IN
)

4,
0 

m
 (M

IN
)

17,0 m (MIN)

čára teoretického výrubu
theoretical excavation line

segmentové ostění
segmental lining

primární ostění ze stříkaného betonu
min. 30,5 cm včetně 5cm ochranné

vrstvy  initial shotcrete lining min 12´
including 2´flashcrete



9

27. ročník - č. 4/2018

the relaxation is defined, the
construction stages in the 2D
model are simulated by app-
lying internal forces around
the lining perimeter that are
incrementally reduced to re -
produce the ground-lining
interaction as the excavation
progresses. For the SEM
cavern design, the relaxation
used in the 2D models was
calibrated to match the 3D
model displacements, which
generally required ap pro -
ximately 30% of ground rela-
xation before placing the ini-
tial lining. 

The shotcrete initial lining
was modeled in FLAC with
two types of structural ele-
ments (elastic or elastic-
plastic) to capture the ductile
behavior and residual capa-
city of fiber-reinforced shot -
crete and, through an iterati-
ve process, to identify areas
in which local reinforcement

is required. The strength gain of shotcrete over time was also
considered in the models based on a correlation developed by
Chang (1994) [5] and reproduced in Thomas (2008) [8]. The
subsequent structural design of the initial lining was performed
following Metro Rail Design Criteria (2013), and codes and
standards referenced therein including ACI 318 (2014). Analysis
results were also checked against TR 63 (2007) [7]. Due to the
geometry of the cavern, the top and bottom intersection of the
temporary walls with the peripheral lining required local rein-
forcement. In general, lattice girders were not considered in the
structural calculations. Wire mesh was required in the tempora-
ry walls, where design forces exceeded the capacity of fiber
reinforced shotcrete at the stage when the center drift was exca-
vated in the model. 

Face stability was analyzed with empirical formulations
(Vermeer et al 2002 [9]; Kavvadas et al. 2009 [6]) and with
a strength reduction factor approach with FLAC3D, all of which
indicated that the face would be stable without the need for con-
tinuous pre-support or face bolting. 

In the event that ground conditions differ from anticipated con-
ditions several supplemental support methods or “tool box” items
were defined to be used during construction, including spiling,
fiberglass face dowels, vacuum dewatering and face stabilization
wedges. The use of “tool box” measures will be agreed on an as-
needed basis to ensure that displacements are controlled and the
stability of the existing structures is guaranteed at all times.

SETTLEMENT ASSESSMENT

A settlement assessment was performed for the cavern based
on the results obtained from numerical models. The assessment
includes an extensive sensitivity analysis (Figure 12) to evaluate
the impact of various parameters on the results obtained, inclu-
ding the alluvium depth, varying Young’s modulus of the
Fernando Formation, soil constitutive model, ratio of in-situ hori-
zontal and vertical stresses (Ko), excavation drift configuration,

a požadavky na produktivitu výstavby se smluvně určenými poža-
davky na deformace masivu a poklesy infrastruktury. Úzká spolu-
práce projektanta a dodavatele je klíčovým prvkem úspěchu při
metodě SEM (obdoba Nové rakouské tunelovací metody) a je ještě
zdokonalena systémem dodávky Design and Build. Na základě navr-
ženého postupu výstavby zhotovitele RCC bude výstavba kaverny
zahájena po dokončení obou ražených traťových tunelů TBM
a vyhloubení stanice Historic Broadway.

Prvních 18,2 m ražby kaverny za čelní stěnou stanice je zajištěno
mikropilotovým deštníkem. Mikropilotový deštník byl instalován ze
stanice Historic Broadway před zahájením ražby kaverny. Mikropiloty
s vnějším průměrem 140 mm a tloušťkou stěny 13 mm byly osazeny
s roztečí 305 mm v rozsahu 90° se středem v ose tunelu.

Navržené vertikální členění výrubu kaverny se třemi dílčími výru-
by a dočasnými stěnami tloušťky 305 mm je znázorněno na obr. 7
a obr. 8.

Boční dílčí výruby budou raženy po záběrech délky cca 1 m
na celou délku kaverny, s 20m odstupem pravého dílčího výru-
bu za levým dílčím výrubem. Ražba bočních dílčích výrubů je
komplikována bouráním prefabrikovaného segmentového ostě-
ní ražených tunelů. Každý prstenec segmentového ostění má
šířku cca 1,52 m, tudíž RCC museli lokálně razit kolem seg-
mentového ostění, aby dosáhli konce prstence a odstranili ho,
jak je znázorněno na obr. 9. Na konci každého třetího záběru se
čelba výrubu a příčná spára segmentového ostění vyrovnají.

Jakmile pravý dílčí výrub postoupí o 20 m a výsledky moni-
toringu budou ustálené, bude následovat ražba středního dílčího
výrubu s délkou záběru 0,9 m v kalotě a 1,8 m v opěří a proti -
klenbě. Dočasná boční stěna bude bourána za protiklenbou
středního dílčího výrubu. Obr. 10 zobrazuje aktuální stav ražeb
se zahájením bočních dílčích výrubů. 

NÁVRH PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ

Návrh primárního ostění kaverny vyžaduje detailní simulaci postu-
pu a členění ražeb, charakteristik masivu a stávajících konstrukcí. Pro

Obr. 8 Podélný profil ražby bočního dílčího výrubu
Fig. 8 Side drift excavation. Longitudinal profile
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ze stříkaného betonu
initial shotcrete lining
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initial lining stiffness, adjacent building stiffness and pre-support
measures.

A FLAC3D model (Figure 13) was developed to assess the
effectiveness of a continuous pipe umbrella, with steel pipes
simulated as pile elements. The model showed that such pre-
support measures would not reduce the cavern–induced dis-
placements significantly. These results were attributed to the
relatively high ground stiffness and the relatively flat shape
of the cavern. Pipe umbrellas are effective in reducing dis-
placements that occur close to the tunnel face, bridging the
unsupported span on each round, but they are not effective in
limiting the ground displacements that occur as the excava-
tion progresses, due to the lack of arching effect normal to
the tunnel axis, as discussed by Volkmann and Schubert
(2007) [10].

The equivalent “volume–loss” with the final design confi-
guration and expected ground parameters in the models was
on the order of 0.3%, with expected maximum vertical dis-
placements at building foundation elevation within the
12.7mm contract limit.

zvážení těchto vlastností byl vytvořen trojrozměrný vícefázový
model FLAC3D. Dále byl vytvořen 2D model FLAC pro kontrolu
výsledků 3D modelů a rozsáhlou citlivostní analýzu. Pro další ověře-
ní byly výsledky modelování porovnány s empirickými přístupy (kde
to bylo možné), jak je ukázáno na obr. 11.

Použití 3D modelu bylo nezbytné pro přesné vyhodnocení
relaxace masivu v závislosti na postupu čelby ražeb. Metoda
Convergence-Confinement může určit interakci podpory masivu
s 2D modelem ve stavu rovinné deformace (AFTES 2001) [1].
Klíčovou otázkou je, jak získat sedání nebo relaxaci masivu,
která nastává před vybudováním primárního ostění. V technické
literatuře je prezentováno několik analytických přístupů, které
uvažují kruhový profil tunelu a plnoprofilovou ražbu v homo-
genním masivu. Což se významně liší od mělce uložené, oválné
kaverny pro kolejové spojky, ražené po dílčích výrubech v elas-
ticko-plastickém masivu. Ve 3D modelu se neodhaduje hodnota
ztráty objemu zeminy (ground loss), ta je výstupem modelu. To
je hlavní výhoda modelu ve srovnání s výše uvedenými analy-
tickými metodami. Jakmile je definována relaxace, fáze výstav-
by jsou v 2D modelu simulovány aplikací vnitřních sil podél
obvodu ostění, které jsou postupně zmenšovány, aby vystihly
interakci masiv–ostění při postupu
ražeb. Pro návrh kaverny pomocí
SEM byla relaxace použitá u 2D
modelů kalibrována tak, aby odpoví-
dala deformacím ze 3D modelu, což
obecně vyžadovalo přibližně 30%
relaxaci masivu před umístěním pri-
márního ostění.

Primární ostění ze stříkaného beto-
nu bylo modelováno ve FLAC se
dvěma typy prvků (elastické nebo
elasto-plastické) pro zachycení tvár-
ného chování a residuální únosnosti
stříkaného vláknobetonu, a dále pro
interaktivní určení oblastí, ve kterých
je nutná lokální výztuž. Časově
závislé navyšování únosnosti stříka-
ného betonu v modelech bylo uvažo-
váno na základě korelace vyvinuté
Changem (1994) [5] a reprodukované
Thomasem (2008) [8]. Následný sta-
tický návrh primárního ostění byl Obr. 11 Postup numerického modelování

Fig. 11 Numerical modeling approach

Obr. 9 Lokálně zvětšený výrub kolem segmentového ostění raženého tunelu
Fig. 9 Local overexcavation around the bored tunnel precast lining

Obr. 10 Ražba bočních dílčích výrubů a výstavba rampy pro odstranění střed-
ního pilíře
Fig. 10 Side drift excavation and development of ramp for pillar removal
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The magnitude of the adjacent building impacts associated
with the ground movements is expected to range from negligible
to slight, corresponding to induced tensile strains under 0.15%,
when assessed in accordance with both with Boscardin and
Cording (1989) [3] and Burland et al. (2001) [4] Criteria. 

The combined impact of station excavation and SEM cavern
construction was analyzed with a simplified 3D model to assess
the three-dimensional effect that occurs around the station head-
wall, limiting the station excavation-induced displacements com-
pared to an infinite wall assumption, as suggested in CIRIA PR30
(1996).

Impacts on the LA County storm drain were analyzed using
FLAC3D, as the potential impact on the structure would princi-
pally be caused by the longitudinal settlement trough as the SEM
cavern construction progresses. The angular distortion estimated
from the model results was in the range of 1/4500, well below
contract requirements (1/600) and industry standards such as
CIRIA PR30 (1996). Based upon the analysis results, the expec-
ted cavern-induced displacements do not warrant the use of con-
struction mitigation measures for the buildings and storm drain
prior to the construction of the cavern.

proveden na základě předpisu Metro Rail Design Criteria
(2013) a norem, na které se odkazuje včetně normy ACI 318
(2014). Výsledky analýzy byly rovněž kontrolovány oproti
směrnici TR 63 (2007) [7]. Vzhledem ke geometrii kaverny
byla vyžadována lokální výztuž v místě horního i dolního
napojení dočasných bočních stěn na ostění kaverny. Příhradové
rámy nebyly obecně uvažovány ve statických výpočtech.
Výztužné sítě byly potřebné v dočasných stěnách, kde ve fázi
ražby středního dílčího výrubu vnitřní síly modelu překročily
únosnost vláknobetonu.

Stabilita čelby byla analyzována pomocí empirických postu-
pů (Vermeer et al., 2002 [9]; Kavvadas a kol. 2009 [6]) a meto-
dou strength reduction factor pomocí FLAC3D. Výpočty uká-
zaly, že čelba bude stabilní bez potřeby systematického zajišťo-
vání před čelbou nebo čelbových kotev.

Pro případ zastižení jiných než předpokládaných geotechnic-
kých podmínek během výstavby bylo předem definováno něko-
lik doplňujících opatření pro zajištění stability, včetně jehlování,
sklolaminátových čelbových kotev, vakuového odvodnění a sta-
bilizačních čelbových horninových klínů. Tato opatření budou
odsouhlasena, pokud budou nutná, aby byly deformace kontro-
lovány a vždy byla zaručena stabilita stávajících konstrukcí. 

ANALÝZA SEDÁNÍ

Pro kavernu byla provedena analýza sedání na základě
výsledků získaných z numerických modelů. Ta zahrnuje roz-
sáhlou analýzu citlivosti (obr. 12) s cílem vyhodnotit dopad
různých parametrů na získané výsledky, včetně hloubky aluvia,
variabilního Youngova modulu formace Fernando, konstitutiv-
ního modelu masivu, součinitele zemního tlaku v klidu (Ko) in
situ, konfigurace členění dílčích výrubů, tuhosti primárního
ostění, tuhosti okolních budov a opatření k systematickému
zajišťování před čelbou.

K posouzení efektivity systematického mikropilotového deštníku
byl vytvořen 3D model v programu FLAC (obr. 13), kde jsou mikro-
piloty modelovány jako objemové prvky. Model ukázal, že takováto
předčelbová zajišťovací opatření by výrazně nezmenšila deformace
způsobené ražbou kaverny. Tyto výsledky byly přičítány poměrně
vysoké tuhosti masivu a poměrně plochému tvaru kaverny.
Mikropilotové deštníky jsou efektivní pro snížení deformací vznikají-
cích blízko čelby tunelu tím, že přemosťují nezajištěný výrub každého
záběru. Ale nejsou účinné pro snížení deformací vznikajících při ražbě

Obr. 12 Analýza citlivosti v programu FLAC
Fig. 12 FLAC Sensitivity analysis

Obr. 13 3D model v programu FLAC
Fig. 13 FLAC 3D model
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CONSTRUCTION MONITORING

Monitoring is an essential part of SEM construction, allowing
comparison of predicted ground displacements with actual move-
ments measured on site during construction. An extensive instru-
mentation and monitoring program was implemented for the
buildings and utilities near the cavern, as well as ground conver-
gence monitoring of the initial shotcrete lining performed from
inside the cavern (Figure 14). The instrumentation comprises
arrays of convergence monitoring points, ground surface settle-
ment points, multi-point borehole extensometers, inclinometers,
piezometers, tiltmeters and monitoring points on buildings and
utility monitoring points on the storm drain. Surface monitoring
includes the use of Automated Total Stations (ATS) that provide
virtually real-time data. Based on the numerical modeling results,
action and maximum levels at each construction stage were
established. Displacements measured in the field during con-
struction are being compared with those limits and the numerical
modeling results.

GAS AND WATERPROOFING

The RCTP alignment lies within the Methane Zone and
Methane Buffer Zone, as defined by the City of Los Angeles
Ordinance 175790. Correspondingly, the possibility of encounte-
ring methane gas and/or hydrogen sulfide during construction or
subsequent operation of the LRT system is a known risk. The
underground work has been classified as “potentially gassy” by
Cal/OSHA and the concentration, pressure and volume of these
gases is expected to be sufficiently low to be mitigated within the
excavation through adequate ventilation. As mitigation against
long term operating risk, Metro technical specifications prescribe
the use of methane and water-resistant barriers.

A hydrocarbon resistant (HCR) high-density polyethylene
(HDPE) membrane will be provided between the initial support
and final lining over the full extent of the cavern. The HCR mem-
brane will include a compartmentalization system, with the com-
bined use of water barriers and contact grout pipes and remedial
grout tubes to ensure there are no gaps between the initial and
final lining and seal potential leakages.

FINAL LINING DESIGN

Ground-structure interaction analysis for the final lining design
was performed using FLAC and SAP2000. The FLAC analysis

v důsledku nedostatečné příčné horninové klenby, jak to diskutují
Volkmann a Schubert (2007) [10].

„Ztráta objemu zeminy“ ekvivalentní k finálnímu návrhu a očeká-
vaným geotechnickým parametrům použitým v modelech byla v řádu
0,3 %, s očekávaným maximálním sedáním v základové spáře budov
splňujícím smluvní limit 13 mm.

Vliv na okolní budovy související s deformacemi masivu by se měl
pohybovat od „zanedbatelný“ po „nepatrný“, což odpovídá vyvolaným
tahovým přetvořením pod 0,15 %, při posouzení jak podle kritérií
Boscardina a Cordinga (1989) [3], tak podle Burlanda et al. (2001) [4].

Kombinovaný vliv ražby stanice a kaverny byl analyzován pomocí
zjednodušeného 3D modelu, aby se posoudil 3D efekt kolem čelní
stěny stanice, který omezuje deformace způsobené ražbou stanice ve
srovnání s předpokladem nekonečné stěny, jak je navrženo v publika-
ci CIRIA PR30 (1996).

Dopady na štolu dešťové kanalizace LA County byly analyzovány
pomocí FLAC3D, neboť potenciální dopad na konstrukci by byl způ-
soben hlavně vývojem poklesové kotliny v podélném směru, jak bude
postupovat ražba kaverny. Nerovnoměrné sedání odhadnuté z výsled-
ků modelu bylo kolem 1/4500, což je výrazně méně než požadují
smluvní požadavky (1/600) a normy, jako je CIRIA PR30 (1996). Na
základě výsledků analýzy očekávané deformace způsobené ražbou
kaverny neodůvodňují použití zesilujících konstrukčních opatření pro
budovy a dešťovou kanalizaci před výstavbou kaverny.

GEOTECHNICKÝ MONITORING

Geotechnický monitoring je nezbytnou součástí metody cyklického
ražení (SEM), umožňující porovnání předpokládaných deformací se
skutečnými deformacemi naměřenými na stavbě během výstavby. Pro
budovy a inženýrské sítě v blízkosti kaverny, stejně jako pro sledová-
ní konvergencí masivu a primárního ostění při ražbě kaverny (obr. 14),
byl realizován rozsáhlý program geotechnického monitoringu.
Instrumentace zahrnuje pole konvergenčních bodů, body pro měření
sedání terénu, víceúrovňové extenzometry, inklinometry, piezometry,
náklonoměry, měřicí body na budovách a měřicí body v dešťové kana-
lizaci. Pro monitoring na povrchu jsou použity automatické totální sta-
nice, které poskytují data prakticky v reálném čase. Na základě výsled-
ků numerického modelování byly pro každou fázi výstavby stanoveny
varovné stavy a příslušná opatření. Posuny naměřené na stavbě během
výstavby jsou porovnávány s těmito limity a výsledky numerického
modelování.

IZOLACE PROTI VODĚ A PLYNŮM

Trasa RCTP leží v metanové zóně definované nařízením města Los
Angeles č. 175790. Obdobně je známým rizikem možnost zastižení
metanu a/nebo sirovodíku během výstavby nebo následného provozu
lehké železnice. Práce v podzemí byly klasifikovány organizací
Cal/OSHA jako „potenciálně plynné“, přičemž  koncentrace, tlak
a objem těchto plynů se očekávají dostatečně nízké, aby mohly být
v průběhu ražeb zvládnuty pomocí dostatečného větrání. Pro zmírnění
dlouhodobého provozního rizika předepisují technické specifikace
společnosti Metro použití izolace proti metanu a vodě.

V celém rozsahu kaverny bude mezi primární a sekundární ostění insta-
lována membrána odolná proti uhlovodíkům z vysokohustotního polyet-
hylenu (HDPE). Tato membrána bude systematicky rozdělena kombinací
vodonepropustných těsnících pásů, trubek pro kontaktní injektáž
a pojistných injektážních hadiček, tak aby se mohl vyplnit prostor mezi
primárním a sekundárním ostěním a utěsnily se potenciální průsaky.

NÁVRH SEKUNDÁRNÍHO OSTĚNÍ

Analýza interakce masiv–konstrukce byla pro návrh sekundárního
ostění provedena pomocí programů FLAC a SAP2000. FLAC analýza

Obr. 14 Instalovaný konvergenční měřicí bod
Fig. 14 Installed convergence monitoring point



follows the solved state of the model for the initial lining. The
geotechnical parameters were modified to long-term drained con-
ditions, the final lining was set in place and the initial lining was
removed to simulate long-term degradation of the initial lining,
transferring all ground loads to the final lining. Finally, hydrosta-
tic loads and other loads acting on the permanent condition were
applied to the structure.

The seismic analysis was initially performed using a pseudo-
static approach. Given the complexity of the cavern geometry
and internal structure – including wall and plenum slab, a dyna-
mic analysis was used in the final stage of the design. This pro-
vided valuable responses to questions such as the combined res-
ponse of initial and final lining under the seismic events, inclu-
ding post-yielding response of the final liner with a curvature
analysis of the plastic hinges formed, relative displacement of the
plenum slab and peripheral lining at corbel location and loads in
the interior structure. Figure 15 shows how bending moments in
several nodes of the final lining changed throughout the dynamic
analysis.

Due to the different stiffness of the cavern, station structure
and the bored tunnels, flexible joints are provided at the interfa-
ces between these structures. The final lining includes a 0.61m
thick headwall on the east side of the cavern, at the interface with
the bored tunnels. The analysis of the headwall and its interacti-
on with the perimeter final lining and the center wall (that acts as
an internal buttress) was analyzed with a 3D soil-structure inter-
action model in SAP2000, using static loads and seismically
induced displacements.

byla provedena podle výsledného modelu
pro primární ostění. Geotechnické para-
metry byly modifikovány pro dlouhodobé
odvodněné podmínky, sekundární ostění
bylo aktivováno a primární ostění deakti-
vováno pro simulaci dlouhodobé degrada-
ce primárního ostění, přičemž veškeré hor-
ninové zatížení bylo přeneseno na sekun-
dární ostění. Nakonec bylo na konstrukci
aplikováno hydrostatické zatížení a další
zatížení působící trvale.

Seizmická analýza byla nejprve provede-
na pomocí pseudo-statického přístupu.
Vzhledem ke složitosti geometrie kaverny
a vnitřních konstrukcí – včetně středové
stěny a mezistropu, byla v závěrečné fázi
návrhu použita dynamická analýza. To
poskytlo cenné odpovědi na otázky typu
kombinovaná odezva primárního a sekun-
dárního ostění při zemětřesení, včetně plas-
tické odezvy sekundárního ostění s analý-
zou zakřivení vytvořených plastických
kloubů, relativních posunutí mezistropu
a ostění kaverny v místech jeho napojení
a zatížení vnitřních konstrukcí. Obr. 15
ukazuje, jak se během dynamické analýzy
mění ohybové momenty v několika uzlech
sekundárního ostění.

Kvůli rozdílné tuhosti kaverny, stanice
a ražených tunelů jsou na rozhraní mezi
těmito konstrukcemi vytvořeny flexibilní
spáry. Definitivní konstrukce obsahuje čelní
stěnu tloušťky 0,61 m na východní straně kaverny, na rozhraní s raže-
nými tunely. Analýza čelní stěny a její spolupůsobení se sekundárním
ostěním kaverny a středovou stěnou (která působí jako vnitřní podpora)
byla provedena pomocí 3D modelu s interakcí masiv–konstrukce v pro-
gramu SAP2000, s použitím statických zatížení a posunů vyvolaných
seismikou.

STAV STAVEBNÍCH PRACÍ

V době publikování tohoto článku probíhá výstavba kaverny s čel-
bou levého dílčího výrubu přibližně v polovině délky kaverny, čelbou
pravého dílčího výrubu s odstupem 20 m (podle projektu) a chystá se
zahájení ražby středního dílčího výrubu. Obr. 16 znázorňuje čelbu
levého dílčího výrubu. 

ZÁVĚR

Ražená kaverna kolejových spojek projektu RCTP v centru Los
Angeles bude po dokončení největším raženým dílem v Los Angeles.

Zakázky Design and Build podporují úzkou spolupráci dodavatelů
a projektantů, což je klíčový prvek metody cyklického ražení (SEM).
Zvolené členění výrubu a postup výstavby jsou výsledkem procesu
spolupráce mezi MM a RCC na základě identifikace a řízení rizik, sta-
novení velikostí dílčích výrubů podle mechanizace a optimalizace pro-
duktivity výstavby, využití pokročilých nástrojů 3D numerického mo -
delování pro přesnou simulaci vícestupňového procesu výstavby
a kontroly návrhu v porovnání se smluvními požadavky a normami pro
posouzení vlivu kaverny na stávající konstrukce.

Rozsáhlý program geotechnického monitoringu je nezbytný pro kon-
trolu, zda jsou deformace vyvolané ražbou v očekávaných hodnotách,
a také pro umožnění stavbou požadovaných modifikací v postupu
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Obr. 15 Dynamická analýza – časový průběh ohybových momentů sekundárního ostění
Fig. 15 Dynamic analysis – moment time histories in the final lining
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CONSTRUCTION STATUS

At the time of publishing this article, the SEM cavern con-
struction is progressing with the left side drift excavation face at
approximately half the length of the cavern, the right drift face
staggered 20m behind (as per design), and the center drift top
heading about to start. Figure 16 shows the ground exposed on
the left drift.

CONCLUSIONS

The SEM crossover cavern in the RCTP Project in downtown
Los Angeles, once completed, will be the largest tunneled exca-
vation in Los Angeles.

Design-build contracts promote the close collaboration of con-
tractors and designers, a key feature in SEM tunneling. The
selected drift configuration and construction sequence is the
result of a collaborative process between MM and RCC, based
on: identifying and managing risks; establishing drift sizes to
accommodate equipment and optimize productivity; using
advanced three-dimensional numerical modeling tools to accura-
tely simulate the multi-stage construction process; and checking
the design against contractual requirements and industry stan-
dards to evaluate the cavern’s influence on existing structures.

An extensive instrumentation and monitoring program is
essential to check that the excavation–induced displacements are
within the expected values, and to facilitate any required field
modification of the construction sequence and ground support in
conjunction with close collaboration between the designer and
contractor. 
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Obr. 16 Čelba levého dílčího výrubu
Fig. 16 Left drift excavation face


