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1. ÚVOD

Numerické modelování je již standardním nástrojem součas-
né technické praxe. V podzemním stavitelství, kde jde ve vět-
šině případů o složité až velmi složité úlohy, je možné s jeho
pomocí analyzovat komplexně celou řadu problémů. Aby bylo
možné relevantně modelovat podzemní konstrukce, musí být
k dispozici pro jednotlivé materiály adekvátní materiálové
modely. Důležitou funkci v interakci konstrukce a horninové-
ho prostředí v podzemních stavbách má ostění. Jedním z rela-
tivně nových pokročilých materiálových modelů pro stříkaný
beton tunelových ostění je Shotcrete model [1] (dále jen SH
model). Ve srovnání s lineárně elastickými (LE) a lineárně
elastickými – ideálně plastickými (LE-IP) vztahy přináší řadu
výhod:

•  nelineární nárůst napětí s přetvořením, vznik plastických
deformací před dosažením pevnosti materiálu;

•  pokles napětí (změkčování) po dosažení tahové/tlakové
pevnosti simulující tak vznik trhlin;

•  předchází závislosti rychlosti změkčování na hustotě sítě
konečných prvků s využitím tzv. nelokálního přístupu
(„nonlocal approach”), nelokální veličina (např. přetvoře-
ní) v daném místě je váženým průměrem lokálních hodnot
v sousedních bodech; 

•  nárůst pevnosti a tuhosti v čase;
•  pokles duktility betonu v čase;
•  přetvoření v důsledku creepu a smršťování.
Tyto výhody znamenají reálnější predikci mechanického

chování betonu. Schematicky je rozdíl mezi LE, LE-IP a SH
modelem znázorněn na obr. 1. 

VYUŽITÍ POKROČILÉHO MATERIÁLOVÉHO MODELU 
PRO STŘÍKANÝ BETON TUNELOVÝCH STAVEB

APPLICATION OF ADVANCED MATERIAL MODEL 
FOR SHOTCRETE TUNNEL STRUCTURES 

LUMÍR MIČA, JURAJ CHALMOVSKÝ, PAVEL KOUDELA

ABSTRAKT

Předmětem článku je prezentace zkušeností pracovní skupiny numerické geotechniky na Ústavu geotechniky FAST VUT v Brně.
Vývoj v oblasti numerické geotechniky jde neustále kupředu. Jedná se zejména o nové materiálové modely, které věrohodněji popisu-
jí mechanické chování materiálů. U podzemních staveb je nejdůležitějším konstrukčním prvkem ostění, a proto je nutné i je adekvát-
ně vystihnout. V současné době se nejčastěji aplikuje lineárně elastický model, který je však velkým zjednodušením popisu mechanic-
kého chování stříkaného betonu. Vhodnější volbou je použití přesnějšího, nelineárního elastoplastického materiálového modelu.
V první části článku je demonstrován postup kalibrace vstupních veličin na základě výsledků standardně dostupných laboratorních
zkoušek. Je zde zřetelně demonstrována výrazně vyšší přesnost predikce chování stříkaného betonu. Ve druhé části článku je materi-
álový model aplikován na okrajovou úlohu reálné tunelové stavby.

ABSTRACT

The subject matter of the paper lies in the presentation of experience of the working group of numerical geotechnics at the Faculty
of Civil Engineering of the Brno University of Technology. Development in the field of numerical geotechnics goes continually for-
ward. It concerns first of all new material models describing the mechanical behaviour of materials more faithfully. The most impor-
tant structural element of underground structures is the lining and for that reason it is necessary to give an adequate picture of the
lining. The linearly elastic model is currently applied most frequently, but it is too great simplification of the description of mechani-
cal behaviour of sprayed concrete. The use of a more accurate, nonlinear elastoplastic material model is a more appropriate option.
In the first part of this paper, there is the description of the procedure of calibration of input quantities on the basis of results of stan-
dard laboratory tests available. Significantly higher accuracy of the prediction of shotcrete behaviour is clearly demonstrated in it.
In the second part of the paper, the material model is applied to a boundary problem of a real tunnel structure. 

1. INTRODUCTION 

Numerical modelling is already a standard tool of the current
technical practice. In the underground structural engineering,
where complicated up to very complicated problems are dealt
with, it is possible to analyse numerous problems comprehen-
sively by its application. To be relevant modelling of an
underground structure possible, adequate material models have
to be available for individual materials. A lining has an impor-
tant function in the structure-ground environment interaction in
the field of underground construction. One of relatively advan-
ced material models for sprayed concrete for tunnel linings is
the Shotcrete model [1] (hereinafter referred to as the SH
model). In comparison with linearly elastic (LE) and linearly
elastic – idealy plastic (LE-IP) relationships, it provides a lot of
advantage:

•  nonlinear increase in stress - strain, origination of plastic
deformations before reaching the material strength;

•  decrease in stress (softening) after reaching the
tensile/compressive strength simulating the origination of
cracks in this way;

•  prevents the dependence of the softening rate on the densi-
ty of the finite element network using the so-called nonlo-
cal approach; a nonlocal quantity (e.g. deformation) in
a particular place is an weighted mean of local values in
neighbouring points; 

•  increase in strength and toughness with time;
•  decrease in concrete ductility with time;
•  deformation due to creep and shrinkage.
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The above-mentioned advantage cases mean more realistic
prediction of the mechanical behaviour of concrete. The dif-
ference between the LE, LE-IP and SH models is schemati-
cally illustrated in Fig. 1. 

2. PROCEDURE FOR DETERMINING VALUES 
OF INPUT PARAMETERS 

The calibration of the SH model is demonstrated on spray-
ed concrete forming the lining of the primary utility tunnel
network in Brno (the side stub at shaft Š 12). Uniaxial com-
pressive strength tests, triaxial compressive strength tests and
tensile splitting strength tests were conducted on core sam-
ples at the Geotechnical laboratory of the AdMaS Centre. The
procedure for the determination of the input parameters of
the SH model is divided into obtaining parameters control-
ling the nonlinear increase in stress – strain (hardening) and,
subsequently, into obtaining inputs controlling the post-ulti-
mate decrease in the compressive stress - strain (softening). 
2.1 Parameters controlling the increase 

in stress – strain 

The change in the state of stress before the tensile/com-
pressive strength is reached is defined by means of quanti ties
summarised in Table 1. The respective parameters for harde-
ning are determined partly directly from tests and partly from
calibration. The tensile strength ft,28 is determined directly
from tensile splitting strength tests. The parameter a control-
ling the dependence of the relative axial deformation when
the compressive strength εcp is reached on principal stress σ3
(ductility) is derived from triaxial tests. Other parameters in
Table 1 are determined by calibration on mathematically
simulated deformation-controlled compressive strength tests
(uniaxial compressive strength test, triaxial tests with the
chamber stresses of 2, 4 and 8MPa) using the SoilTestLab
application of the PLAXIS 2D 2016 software. The compari-
son of the measured data and the results of simulations is pre-
sented in Fig. 2. The parts of the working diagrams where the

stress increases are relevant for this part
of calibration (Table 1). 

2.2 Parameters controlling the 
post-ultimate decrease in the
compressive stress – strain

Softening – ultimate decrease in stress
– strain represents an important part of
the actual behaviour of shotcrete.
However, the assumption of homoge -
neous distribution of stress state ceases
to be applicable before the ultimate
strength is reached and during the pro-
cess of softening. Shear bands and trans-
verse tension cracks originate in the spe-
cimen. The rate of softening is further
dependent on the size of the specimen. It
is therefore necessary for obtaining the
parameters of softening at compressive
loading (Table 2) to develop the 3D
model of the laboratory test with the spe-
cimen dimensions and boundary conditi-
ons during the test itself. 

The response of the spatial mathemati-
cal model was compared with triaxial

2. POSTUP STANOVENÍ HODNOT VSTUPNÍCH PARAMETRŮ

Kalibrace SH modelu je demonstrována na stříkaném beto-
nu ostění primární kolektorové sítě v Brně (rozrážka u šachty 
Š 12). Z provedených vývrtů byly v Laboratoři geotechniky
Centra AdMaS realizovány zkoušky v prostém tlaku, triaxiál-
ní tlakové zkoušky a zkoušky pevnosti v příčném tahu. Postup
stanovení vstupních parametrů SH modelu je rozdělen na zís-
kání parametrů řídících nárůst napětí s přetvořením (zpevňo-
vání) a následně na získání vstupů řídících povrcholový
pokles tlakového napětí s přetvořením (změkčování). 
2.1 Parametry řídící nárůst napětí s přetvořením

Změna napjatosti před dosažením tahové/tlakové pevnosti
je definována pomocí veličin sumarizovaných v tab. 1.
Příslušné parametry pro zpevnění se určí jednak přímo ze
zkoušek a jednak z kalibrace. Ze zkoušek v příčném tahu se

Obr. 1 Schematické znázornění rozdílu mezi LE, LE-IP a SH modelem
v zobrazení normálové napětí (σ) – osové přetvoření (ε)
Fig. 1 Schematic depiction of the difference between LE, LE-IP and SH
models in the normal stress (σ) – axial deformation (ε) depiction

Obr. 2 Měřené a predikované závislosti deviátor napětí (q) – poměrná osová deformace (εa)
Fig. 2 Stress deviator (q) – relative axial deformation (εa) measured and predicted dependence

LEGENDA LEGEND

LE lineárně elastický model linearly elastic model
LE-IP lineárně elastický – ideálně plastický model 

linearly elastic – ideal plastic model
SH shotcrete model  shotcrete model

zkouška test

LE

SH

LE-IP

prostá tlaková zkouška 
simple compression test
triaxiální zkouška, 2 MPa  triaxial test, 2MPa

triaxiální zkouška, 4 MPa  triaxial test, 4MPa

triaxiální zkouška, 8 MPa  triaxial test, 8MPa

výpočet calculation
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Table 1 Input parameters controlling the process of hardening 
parameter description 

E28 [MPa] modulus of elasticity of cured concrete
ν [-] Poisson´s ratio
fc,28 [MPa] unconfined compressive strength of cured concrete
ft,28 [MPa] uniaxial tensile strength of cured concrete 
fc0n [-] standardised initial mobilised compressive strength

(elastic behaviour boundary)
εcp

p [-] relative deformation (plastic component) when unia-
xial compressive strength is reached

a [-] parameter controlling increase in εcp depending on
σ3 (ductility)

φmax [°] angle of internal friction

tests with the chamber pressures of 2, 4 and 8MPa (see Fig. 3).
The best agreement between the simulation and the measured
working diagram is achieved for the test with chamber pressure
of 4MPa. In the cases of the tests with the chamber pressures of
2MPa and 8MPa, the resultant predicted compressive strength is
slightly underestimated and overestimated, respectively. It is
probably caused by the fact that, in the case of the SH model, the
linear Mohr-Coulomb failure condition is applied, but in reality,
the failure plane is nonlinear. When the test with the chamber
pressure of 8MPa is being simulated, the process of softening
is initiated at greater deformation. One of the possible expla-
 na tions lies in the presence of microcracks in the specimen,
which accelerated the propagation of the failure zone. Final
values of all input quantities are presented in Table 3. 

3. APLICATION TO PRACTICAL BOUNDARY CONDITION 

3.1 Basic information about the structure 

The application of the SH model is presented on the example
of the influence of a new structure of an existing underground
structure. Concretely, the construction of an object is in questi-
on, which is according to the task generally represented by four
above ground storeys and underground garages [2]. The
underground structure is located in the basement, ca 30m under
the current terrain surface. It is a road tunnel formed by two
tunnel tubes „A“ and „B“. The tunnels are designed with a load-
bearing primary lining, whilst the secondary lining is designed
for carrying its own weight and possible pressure of water
which would be between the primary and secondary liners. 
3.2 Engineering geological and hydrogeological 

conditions ([3], [4])

The Quaternary cover is represented by secondary loess,
sandy secondary loess and loamy slope debris with granodiorite

přímo stanoví pevnost v tahu ft,28. Z triaxiálních zkoušek se
odvozuje parametr a, který řídí závislost poměrného osové-
ho přetvoření při dosažení tlakové pevnosti εcp na hlavním
napětí σ3 (duktilitu). Další parametry v tab. 1 se stanoví
kalibrací na matematicky simulovaných deformačně říze-
ných tlakových zkouškách (prostá tlaková zkouška, triaxiál-
ní zkoušky s komorovým napětím 2, 4 a 8 MPa), s využitím
programu PLAXIS 2D 2016 aplikace SoilTestLab. Srovnání
naměřených dat a výsledků simulací je uvedeno na obr. 2.
Pro tuto část kalibrace jsou relevantní ty části pracovních
diagramů, v nichž dochází k nárůstu napětí.

Tab. 1 Vstupní parametry řídící zpevňování
parametr popis

E28 [MPa] modul pružnosti vyzrálého betonu
ν [-] Poissonovo číslo
fc,28 [MPa] prostá tlaková pevnost vyzrálého betonu
ft,28 [MPa] prostá tahová pevnost vyzrálého betonu
fc0n [-] normovaná počáteční mobilizovaná pevnost v tlaku 

(hranice elastického chování)
εcp

p [-] poměrné přetvoření (plastická složka) při dosažení 
pevnosti v prostém tlaku

a [-] parametr řídící nárůst εcp v závislosti na σ3
(duktilita)

φmax [°] úhel vnitřního tření

2.2 Parametry řídící povrcholový pokles tlakového 
napětí s přetvořením 

Změkčování – povrcholový pokles napětí s rostoucím
přetvořením představuje důležitou součást skutečného cho-
vání stříkaného betonu. Před dosažením vrcholové pevnos-
ti a v průběhu změkčování však přestává platit předpoklad
homogenního rozložení napjatosti. Ve vzorku vznikají smy-
ková pásma a příčné tahové trhliny. Rychlost změkčování je
dále závislá na velikosti vzorku. Pro získání parametrů
změkčování při zatížení tlakem (tab. 2) je proto nutné sesta-
vit 3D model laboratorní zkoušky s rozměry vzorku a okra-
jovými podmínkami při samotné zkoušce.
Tab. 2 Vstupní parametry řídící změkčování při zatěžování tlakem

parametr popis

fcfn [-] normalizovaná pevnost při porušení
fcun [-] normalizovaná reziduální tlaková pevnost
Gc,28 [kN/m] lomová energie v tlaku vyzrálého betonu

Odezva prostorového matematického modelu byla porovná-
vaná s triaxiálními zkouškami s komorovým tlakem 2, 4 
a 8 MPa (obr. 3). Nejlepší shoda mezi simulací a naměřeným
pracovním diagramem je dosažena pro zkoušku s komorovým
tlakem 4 MPa. V případech zkoušek s komorovým tlakem 
2 MPa, resp. 8 MPa, je výsledná predikovaná tlaková pevnost
mírně podhodnocena, resp. nadhodnocena. Je to pravděpodob-
ně dáno tím, že v SH modelu je implementována lineární
Mohr-Coulombova podmínka porušení; ve skutečnosti je plo-
cha porušení nelineární. Při simulaci zkoušky s komorovým
tlakem 8 MPa dochází k ini-
ciaci změkčování při větším
přetvoření. Jedním z mož-
ných vysvětlení je přítomnost
mikrotrhlin ve vzorku, které
urychlily propagaci porucho-
vé zóny. Finální hodnoty
všech vstupních veličin jsou
uvedeny v tab. 3. 

Table 2 Input parameters controlling the process of softening at
compressive loading 

parameter description 

fcfn [-] standardised failure strength 
fcun [-] standardised residual compressive strength 
Gc,28 [kN/m] compression fracture energy of cured concrete 

Tab. 3 Finální hodnoty vstupních veličin
Table 3 Final values of input quantities 

E28 ν fc,28 ft,28 fc0n εcpp a φmax fcfn fcun Gc,28

[MPa] [-] [MPa] [MPa] [-] [-] [-] [°] [-] [-] [kN/m]

15 500 0,2 35 2,4 0 0,0016 24 39 0,01 0,01 1,25
15,500 0.2 35 2.4 0 0.0016 24 39 0.01 0.01 1.25
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fragments. The bedrock
is formed by slightly
wea thered (R2–R3) gra-
nodiorite to completely
weathered granodiorite
(R5–R6). The rock mas-
sif is tectonically affected
by cracking. 

It followed from the
results of the geotechni-
cal face mapping during
the excavation of tunnels
in the section in question
that the BII-BIII excava-
tion type was represen-
ted at chainages km
0.712–0.850 of tunnel
A and 0.697–0.815 of
tunnel B. This corres-
ponds to disturbed rock
with worsened geotech-
nical properties of the
massif. In addition, a fault
zone was encountered in
the section of excavation
in question. 

From the aspect of hydrogeological conditions, minor drip-
ping was registered during the excavation in the portal areas.
With the exception of chainage km 0.822 of tunnel A, no
more permanent inflow of water from the right-hand bench
was identified in the mined sections. The intensity quickly
decreased and, ca after 3 hours, there was only minor drip-
ping there. This inflow was determined as a little yielding
static aquifer. In terms of hydrogeology, the massif was
assessed as dry. 
3.3 Mathematical model

The assessment of the influence of the proposed construc-
tion on the mined part of the tunnels was carried out using the
Finite Element Method, as a planar deformational problem
using PLAXIS 2D 2016 software. The β-method [5] was 
applied for taking spatial problems of the tunnel structure
into account in the 2D calculation. The selection of the 
β-value represents a complicated task; in addition, it is not
constant in reality. But it applies in general that the greater
value, the higher the proportion of unbalanced forces induced
by the excavation acting on the lining. Based on recommen-
dations [6], the value β=0.7 was conservatively considered in
calculations. 

The 15-node triangular finite elements allowing the appro-
ximation of displacement elements using a polynomial
degree 4 were used for the discretisation of the continuous
continuum. The finite element network near the tunnel struc-
ture was adapted so that the number of elements with unfa-
vourable shape was minimised. 

The tunnel excavation was stabilised with resin-bonded
WEIDMANN anchors during the excavation work.
Unfortunately, information about their parameters (length,
distribution, etc.) was not available at the moment of processing
the analysis. For that reason the anchors were not incorporated
into this analysis, which fact leads to a more conservative result.

3. APLIKACE NA PRAKTICKÉ OKRAJOVÉ ÚLOZE 

3.1 Základní údaje o konstrukci

Aplikace SH modelu je prezentována na příkladu vlivu
nové stavby na stávající podzemní dílo. Konkrétně jde
o výstavbu objektu, který je podle zadání generelně předsta-
vován čtyřmi nadzemními podlažími a podzemními garáže-
mi [2]. V podloží tohoto objektu se nachází podzemní dílo
v hloubce cca 30 m pod stávajícím terénem. Jde o silniční
tunel tvořený dvěma tunelovými troubami „A“ a „B“. Tunely
jsou navrženy s nosným primárním ostěním a sekundární
ostění je navrženo na vlastní tíhu a případný tlak vody, která
by byla mezi primárním a sekundárním ostěním.
3.2 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry ([3], [4])

Kvartérní pokryv je zastoupený sprašovými hlínami, spra-
šovými hlínami písčitými a zahliněnými svahovými sutěmi
s úlomky granodioritu. Předkvarterní podloží buduje masiv
granodioritu, navětralý (R2–R3) až zcela zvětralý (R5–R6).
Horninový masiv je tektonicky postižený rozpukáním. 

Z výsledků geotechnického sledu při ražbě tunelů v před-
mětném úseku vyplynulo, že ve staničení km 0,712–0,850
u tunelu A a km 0,697–0,815 u tunelu B byl zastoupen typ
výrubu BII–BIII. To odpovídá narušené hornině se zhoršený-
mi geotechnickými vlastnostmi horninového masivu. Navíc
byla v předmětném úseku ražbou zastižena poruchová zóna.

Z hlediska hydrogeologických poměrů byly během ražby
zaznamenány místní drobné úkapy v příportálových oblas-
tech. V ražených úsecích potom nebyl, až na km 0,822 
(u tunelu A z pravého opěří), zjištěn trvalejší přítok vody.
Inten zita však rychle klesala a cca po třech hodinách se jed-
nalo již jen o drobné úkapy. Tento přítok byl označen za
málo vydatnou statickou zvodeň. Po hydrogeologické strán-
ce byl proto horninový masiv ohodnocený jako suchý.
3.3 Matematický model

Zhodnocení vlivu navrhované stavby na raženou část tune-
lů bylo provedeno metodou konečných prvků, a to jako

Obr. 3 Měřené a predikované závislosti deviátor napětí (q) – poměrná osová deformace (εa) včetně povrcholového změk-
čování
Fig. 3 Stress deviator (q) – relative axial deformation (εa) measured and predicted dependence including post-ultimate
softening 

deformovaná síť koneč-
ných prvků (2x zvětšeno)
deformed finite element
network (2x enlarged)

prostá tlaková zkouška 
simple compression test
triaxiální zkouška, 2 MPa  triaxial test, 2MPa

triaxiální zkouška, 4 MPa  triaxial test, 4MPa

triaxiální zkouška, 8 MPa  triaxial test, 8MPa

výpočet calculation
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The geotechnical model was developed on the basis of
information about engineering geological, hydrogeological
and geotechnical conditions [3], [4] and [7], complemented
by the load induced by the upper building and the geometry
of tunnels „A“ and „B“. The resultant mathematical model is
obvious from Fig. 4. The ground environment was in this
case divided into four basic geotechnical types (hereinafter
referred to as GT). GT 1 covers loamy debris and relocated
eluvium with the thickness of ca 10m. The Hardening soil
model [8] was used for the elimination of the prediction of
unrealistic deformations in the surroundings of the construc-
tion pit for underground garages for the GT 1. A linearly elas-
tic – perfectly plastic Mohr Coulomb model was used for GT
2 (medium to heavily jointed granodiorite/tonalite, R4–R3)
and GT 4 (Heavily to very heavily jointed granodiorite/tona-
lite – a fault zone, R5). With respect to the range of stress,
GT 2 was further divided into GT 2a and GT 2b. A linearly
elastic model was applied to GT 3 (weakly weathered to
medium jointed granodiorite/tonalite, R3). The input parame-
ters for individual geotechnical types were taken over either
from source documents [4] and [7] or, for GT 1 type, were
determined even on the basis of experience of authors of this
paper and professional literature. They are summarised in
Table 4. 

The Shotcrete [1] nonlinear elastic-plastic material model
was used for the material of the primary and secondary
linings. The basic values of input parameters were determi-
ned on the basis of concrete grades – shotcrete SC30 for pri-
mary lining, concrete C35 for secondary lining [9]. The valu-
es of inputs specific for the material model used were deter-
mined on the basis of the loading tests of shotcrete [10] and
the substrate [1]. The input values for structural elements are
summarised in Table 5. 

Water table is not taken into consideration in the model.
The terrain surface was derived from the 5th generation digi-
tal model of the terrain relief (State Administration of Land
Surveying and Cadastre). The upper structure was replaced
with surface loading with the intensity fd,I = 238kPa and 
fd,II = 154kPa.

rovinně deformační úlo -
ha v programu PLAXIS
2D 2016. Pro zohlednění
prostorových efektů zho-
tovení tunelové stavby ve
2D výpočtu byla apliko-
vána β-metoda [5]. Volba
β-hodnoty představuje
slo žitý úkol, navíc není
ve skutečnosti konstant-
ní. Obecně ale platí, že
čím je větší, tím větší je
podíl nevyrovnaných sil
od výrubu působících na
samotné ostění. Na zák -
ladě doporučení [6] byla
proto ve výpočtech kon-
zervativně uvažována
hodnota β=0,7.

Pro diskretizaci spoji-
tého kontinua byly pou-
žity 15uzlové trojúhelní-
kové konečné prvky,
umožňující aproximaci
složek posunutí pomocí polynomu 4. stupně. V blízkosti
tunelové stavby byla síť konečných prvků upravena tak, aby
byl minimalizován počet prvků s nepříznivým tvarem.

V průběhu ražby byl výrub stabilizován lepenými kotvami
WEIDMANN. V době zpracování analýzy však nebyla k dis-
pozici informace o jejich parametrech (délka, rozmístění,
atd.), proto v této analýze nebyly zahrnuty, což vede ke kon-
zervativnějšímu výsledku.

Geotechnický model byl sestaven na základě informací
o inženýrskogeologických, hydrogeologických a geotech-
nických poměrech [3], [4] a [7], doplněných o zatížení od
horní stavby a geometrii tunelů „A“ a „B“. Výsledný mate-
matický model je zřejmý z obr. 4. Horninové prostředí zde
bylo rozčleněno do čtyř základních geotechnických typů
(dále jen GT). GT 1 zahrnuje zahliněné sutě a přemístěné
eluvium v mocnosti cca 10 m. Pro eliminaci predikce nere-
álných deformací okolí stavební jámy pro podzemní garáže
byl pro GT 1 použit Hardening soil model [8]. Pro GT 2
(granodiorit/tonalit slabě zvětralý, středně až silně rozpuka-
ný, R4–R3) a GT 4 (granodiorit/tonalit silně rozpukaný až
velmi silně rozpukaný – poruchová zóna, R5) byl použit
lineárně elastický – perfektně plastický Mohr-Coulombův
model. GT 2 byl dále rozdělen na GT 2a a GT 2b, s ohledem
na obor napětí. Pro GT 3 (granodiorit/tonalit slabě zvětralý
a středně rozpukaný, R3) byl aplikován lineárně elastický
model. Vstupní parametry pro jednotlivé geotechnické typy
byly převzaty jednak z podkladů [4] a [7], a u typu GT 1 sta-
noveny i na základě zkušeností autorů článku a odborné lite-
ratury, jsou shrnuty v tab. 4.

Pro materiál primárního a sekundárního ostění byl využit
nelineární elastoplastický materiálový model Shotcrete [1].
Základní hodnoty vstupních parametrů byly stanoveny na
základě tříd betonů – stříkaný beton SB30 pro primární ostě-
ní, beton B35 pro sekundární ostění [9]. Hodnoty vstupů spe-
cifických pro použitý materiálový model byly stanoveny na
základě vlastních zatěžovacích zkoušek stříkaného betonu
[10] a podkladu [1]. Pro strukturní prvky jsou vstupní hod-
noty shrnuty v tab. 5.

Obr. 4 Celkový pohled na sestavený matematický model
Legenda: A, B – stávající městský tunel, GTx – geotechnické typy horninového prostředí, fd,II a fd,I – přitížení horní
stavbou
Fig. 4 Overall view of the completed mathematical model 
Legend: A, B – existing urban tunnels, GTx – geotechnical types of ground environment, fd,II and fd,I – surcharging
by the upper structure 

0     10     20     30    40 m
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The calculation was divided into the five calculation pha-
ses described in Table 3. The tunnel excavation was simula-
ted in a simplified way, in one calculation stage. The pro-
gression of the calculation stages used (Table 6) ensures that
all unbalanced forces induced by the excavation are applied
directly to the primary lining. The secondary lining is there-
fore stressed only by the self-weight. Changes in the state of
stress of the secondary lining additionally surcharged during
its life can be observed by activating the secondary lining.
Horizontally non-slip boundary conditions were used for the
stabilisation of walls of the construction pit for the under -
ground garages for the object to be added during phase No. 5. 

Table 6 Calculation phases used 

phase number description type

1 initial conditions gravity loading
2 tunnel excavation plastic, β = 0.7
3 realisation of shotcrete 

primary lining plastic, Mstage = 1.0
4 realisation of secondary lining plastic
5 realisation of construction 

pit for the structure of 
underground garages plastic

6 loading induced by the 
upper structure plastic

3.4 Results of calculations and assessment 

The analysis of the interaction between the new upper
structure and the existing tunnels was carried out for a parti-
cular ground environment and a functional tunnel lining.
With respect to the scope of the paper, only a part of the
results is presented, namely the courses of principal stress σ1

and mean stress p on the midline surface of the primary
lining of tunnel „B”, which are presented in Fig. 5. The
assessment is carried out for the condition before and after
surcharging the terrain by the new construction. The lowest

Hladina podzemní vody není v modelu uvažována. Povrch
terénu byl odvozen z digitálního modelu reliéfu 5. generace
(ČUZK). Horní stavba byla nahrazena plošným zatížením
o intenzitě fd,I = 238 kPa a fd,II = 154 kPa.

Výpočet byl rozčleněn do pěti výpočetních fází popsaných
v tab. 3. Ražba byla simulována zjednodušeně v jedné výpo-
četní etapě. Použitá posloupnost výpočetních etap (tab. 6)
zajišťuje, že všechny nevyrovnané síly od výrubu jsou apli-
kovány na primární ostění. Sekundární ostění je tak namáha-
né pouze vlastní tíhou. Aktivací sekundárního ostění je dále
možné sledovat změny v jeho napjatosti při dodatečném při-
tížení v průběhu životnosti objektu. Pro stabilizaci stěn
výkopů při realizaci stavební jámy pro podzemní garáže při-
stavovaného objektu ve fázi č. 5 byly použity okrajové pod-
mínky neposuvné v horizontálním směru.

Tab. 6 Použité výpočetní fáze

číslo fáze popis typ

1 počáteční podmínky gravity loading
2 ražba tunelu plastic, β = 0,7
3 realizace primárního ostění 

ze stříkaného betonu plastic, Mstage = 1,0
4 realizace sekundárního ostění plastic
5 realizace stavební jámy pro 

objekt podzemních garáží plastic
6 zatížení horní stavbou plastic

3.4 Výsledky výpočtů a zhodnocení

Analýza interakce nové horní stavby a stávajících tunelů
byla provedena pro konkrétní horninové prostředí a funkční
tunelové ostění. Vzhledem k rozsahu článku je prezentová-
na pouze část výsledků, a to průběhy hlavního napětí σ1

a středního napětí p ve střednicové rovině primárního ostě-
ní tunelu „B“, které jsou znázorněny na obr. 5. Vyhodnocení
je provedeno pro stav před a po přitížení terénu novou
výstavbou. Nejnižší absolutní přírůstek napětí byl sledován

Tab. 4 Hodnoty vstupních parametrů pro zeminy a skalní horniny
Table 4 Values of input parameters for soil and rock 

geotechnický typ γ ν Eurref E50ref Euref νur pref m φef cef
geotechnical type [kNm-3] [-] [MPa] [MPa] [MPa] [-] [kPa] [-] [°] [kPa]

GT 1 19,5 19.5 - 18 18,0 18.0 54,0 54.0 0,2 0.2 100 1,0  1.0 28,0 28.0 15,0 15.0
GT 2a 25,5 25.5 0,25 0.25 300 - - - - - 60,0 60.0 120,0 120.0
GT 2b 25,5 25.5 0,25 0.25 1 000 - - - - - 42,0 42.0 640,0 640.0
GT 3 26,5 26.5 0,20 0.20 2 000 - - - - - - -
GT 4 24,5 24.5 0,30 0.30 200 - - - - - 46,0 46.0 70,0 70.0

Tab. 5 Hodnoty vstupních parametrů strukturních prvků
Table 5 Values of input parameters of structural elements 

materiál material γ E28 ν fc,28 ft,28 εcpp a φmax
[kN.m-3] [GPa] [-] [MPa] [MPa] [-] [-] [°]

primární ostění – stříkaný beton třídy SB30 24,0 31,0 0,15 25,0 1,8 0,0021 18 45
sekundární ostění – beton třídy B35 24,0 33,0 0,15 30,0 2,0 0,0022 18 45
primary lining – shotcrete grade SC30 24.0 31.0 0.15 25.0 1.8 0.0021 18 45
secondary lining – concrete grade C35 24.0 33.0 0.15 30.0 2.0 0.0022 18 45
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absolute increment was observed
in the tunnel roof and higher in  -
crements of stress were registered
in the area of side walls. This
development can be attributed to
the natural ground arch, which
developed above the tunnel. 

The degree of the use of tunnel
concrete compression strength
Vu,c after surcharging by the new
structure on the surface is demon-
strated in the form of isosurfaces
in Fig. 6, for both the primary and
secondary liners. The moderately
higher degree of the use of the
primary lining of tunnel „B” (Vu,c
= 0.43) is obvious. It extends into
the fault zone with heavily to
very heavily jointed rock (GT 4). 

The numerical analysis of the
influence of the new upper structu-
re on the existing underground
structure (an urban tunnel) showed
that, with respect to the intensity
of loading induced by the structu-
re on the surface being designed,
the state of stress in the lining of
the tunnel structure being analy-
sed will be influenced. With res-
pect to the distance (depth) of the
tunnel and the engineering geolo-
gical conditions, this influence
can be characterised as small.
Limiting values viewed from the

ve stropě tunelu a vyšší přírůstky
napětí byly zaznamenány v oblas-
ti opěr. Tento vývoj lze přičíst na
vrub přirozené horninové klenby,
která se vyvinula nad tunelem. 

Stupeň využití tlakové pevnosti
betonu tunelu Vu,c po přitížení
novou stavbou na povrchu je for-
mou izoploch znázorněn na obr. 6
pro primární i sekundární ostění.
Zřejmý je mírně vyšší stupeň vyu-
žití primárního ostění tunelu „B“
(Vu,c = 0,43), který zasahuje do
poruchové zóny se silně až velmi
silně rozpukanou horninou (GT 4). 

Numerická analýza vlivu nové
horní stavby na stávající podzem-
ní dílo (městský tunel) ukázala, že
vzhledem k intenzitě zatížení od
navrhované stavby na povrchu
dojde k ovlivnění stavu napjatosti
v ostění analyzované tunelové
stavby. Tento vliv lze, s ohledem
na vzdálenost (hloubku) tunelu
a inženýrskogeologické poměry,

Obr. 5 Průběhy hlavního napětí σ1 a středního napětí p ve střednicové rovině primárního ostění tunelu B
Fig. 5 Courses of principal stress σ1 and mean stress p on the midline surface of the tunnel B primary lining 

Obr. 6 Stupeň využití tlakové pevnosti Vu,c primárního a sekundárního ostění obou tunelů 
Fig. 6 Degree of the use of compressive strength Vu,c of the primary and secondary liners of both tunnels 

před přitížením σ1
before surcharging σ1

po přitížení σ1
after surcharging σ1

tunel A
A tunnel
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po přitížení p
after surcharging p



22

27. ročník - č. 4/2018

aspect of the use of the loading capacity of the existing lining
of the runnel structure were not exceeded in any of the ana-
lysed cases/loading states. Nevertheless, it will be necessary
in other design preparation phases to carry out supplementa-
ry engineering geological and hydrogeological survey; it is
possible to recommend GT monitoring to be conducted
during the realisation of the construction on the surface with
the aim of verifying the real influence of the construction
work on the tunnel. 

5. CONCLUSION

The simulation of laboratory tests of sprayed concrete from
the lining led, in combination with the SH model, to signifi-
cantly higher accuracy of prediction of the mechanical beha-
viour of this material. The input quantities (without taking
the time-related behaviour into consideration) could be deter-
mined using the laboratory tests available. Owing to the
application to the real boundary problem of a tunnel structu-
re in a particular ground environment with a fault zone, it was
possible to solve the change in the state of stress in the lining
due to the influence of the new construction on the surface. 
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 charakterizovat jako malý. V žádném z analyzovaných přípa-
dů/zatěžovacích stavů nedošlo k překročení limitních hod-
not z hlediska využití únosnosti stávajícího ostění tunelo-
vé stavby. V dalších fázích projektové přípravy však bude
nutné provést doplňující inženýrskogeologický a hydroge-
ologický průzkum; při realizaci stavby na povrchu lze
doporučit GT monitoring pro ověření reálného vlivu sta-
vebního zásahu na tunel.

5. ZÁVĚR

Simulace laboratorních zkoušek stříkaného betonu
z ostění vedly v kombinaci s SH modelem k výrazně vyšší
přesnosti predikce mechanického chování tohoto materiá-
lu. Stanovení vstupních veličin (bez uvažování časového
chování stříkaného betonu) bylo možné provést z dostup-
ných laboratorních zkoušek. Aplikací na reálné okrajové
úloze tunelové stavby v konkrétním horninovém prostředí
s poruchovou zónou bylo možné přesněji řešit změnu stavu
napjatosti v ostění vlivem nové výstavby na povrchu. 
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