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INTRODUCTION

The dynamic development of Chinese cities places extraordinary 

demands on urban mass transit, namely the number of transported 

persons, the area coverage, travel speed and culture, as well as 

environmental impacts. The only form which meets the above-

mentioned requirements without reservations is underground railway 

– metro. At the beginning of 2016, metro was operated in China in 

37 cities, with the overall length of all lines amounting to 5142km. 

Last year, yuan 300 billion were invested into the development of 

other underground railways and expansion of already existing ones. 

Underground stations together with running tunnels are fundamental 

parts of metro. Underground stations are located into dense urban 

development places with extensive infrastructure of utility services. 

Excavation for stations and running tunnels is always accompanied 

by deformations of the surrounding ground environment. When 

underground structures of metro are located at small depth under 

the surface, deformations of the excavation propagate themselves 

through the overburden up to the surface, causing its subsidence. 

Overburden deformations and surface subsidence are a serious threat 

to existing utility services infrastructure and surface development 

when they exceed prescribed limiting values. 

Construction of underground metro stations using the PBA method 

is suitable for construction of underground hall spaces at small depths 

under the surface. The method can be very approximately considered 

to be a modifi cation of the German core-leaving method, where the 

fi nal lining formed by abutments and an upper vault is replaced 

with a system of pile walls, longitudinal beams and vaults. The 

application of internal pillars expands the possibility of the method 

for constructing a multi-vault underground hall. The method allows 

for signifi cant minimisation of deformations of the environment, 

which always accompany the construction of large cross-section 

underground structures under shallow overburden. 

SITUATION

Qianmen station on the Line 3 of Beijing metro is found in the 

north of Qianmen street and Guang’an street.The station is a two-

storey, three-vault structure with the platform in the central nave. The 
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městskou hromadnou dopravu, jmenovitě na množství přepravova-

ných osob, pokrytí oblasti, rychlost a kulturu cestování i environ-

mentální dopady. Jedinou formou, která bez výhrad splňuje uvedené 

požadavky, je podzemní dráha – metro. Na počátku roku 2019 bylo 

v Čínské lidové republice provozováno metro v 37 městech, s celko-

vou délkou všech linek 5  142 km. Na výstavbu dalších a rozšiřování 

již existujících podzemních drah bylo v minulém roce vynaloženo 

300 miliard jüanů.

Podzemní stanice, společně s traťovými tunely, jsou základními 

součástmi metra. Podzemní stanice jsou lokalizovány do míst s hustou 

městskou zástavbou a rozsáhlou inženýrskou infrastrukturou. Ražby 
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Obr. 1 Geologický profi l prostředím stanice Qianmen 
Fig. 1 Geological profi le of the Qianmen station environment
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stanic a traťových tunelů metra vždy doprovázejí deformace okolního 

horninového prostředí. Jsou-li podzemní objekty metra lokalizovány 

v malé hloubce pod povrchem, deformace výrubu se propagují nad-

ložím až k povrchu, kde tvoří poklesy. Deformace nadloží i poklesy 

povrchu jsou vážnou hrozbou pro stávající inženýrskou infrastrukturu 

a povrchovou zástavbu, pokud překročí stanovené limitní hodnoty.

Výstavba podzemních stanic metra metodou PBA je vhodná 

k výstavbě halových podzemních prostor v malých hloubkách pod 

povrchem. Metodu je možno velmi přibližně pokládat za modifi kaci 

německé jádrové metody, kdy defi nitivní ostění, tvořené opěrami 

a horní klenbou, je nahrazeno soustavou pilotových stěn, podélných 

trámů a kleneb. Aplikace vnitřních sloupů rozšiřuje možnosti meto-

dy na vybudování vícelodní podzemní haly. Metoda umožňuje vý-

znamně minimalizovat deformace prostředí, které vždy doprovázejí 

výstavbu podzemních děl velkých průřezů s nízkým nadložím.

SITUACE

Stanice Qianmen na lince 3 pekingského metra se nachází na seve-

ru ulice Qianmen a ulice Guang‘an. Stanice je dvoupodlažní trojlodní 

s nástupištěm ve střední lodi. Stanice je dlouhá 209 m a je oriento-

vána severojižním směrem. Příčné rozměry stanice jsou šířka 23,3 m 

a výška 6,2 m. Mocnost nadloží kolísá od 5,5 do 6,0 m. 

Geologický profi l prostředí, ve kterém je stanice metra umístěna, 

tvoří vrstva antropogenních sedimentů, pod kterou následují vrstvy 

aluviálních (holocénních fl uviálních) sedimentů (obr.  1). Hladina 

podzemní vody pod povrchem terénu kolísá v rozmezí od 20,4 do 

21,7 m a souvisí s vrstvou dobře propustných aluviálních štěrkopísků, 

které se nacházejí v horizontech od 22,4 do 24,1 m pod povrchem 

terénu. Z předchozích zkušeností s výstavbou podpovrchových sta-

veb v Pekingu projekt předpokládá snižování hladiny podzemní vody 

pomocí čerpacích studní.

V blízkém okolí podzemní stanice metra se nacházejí významné 

objekty, například Národní divadlo a budovy dalších institucí (obr. 2). 

Nadloží stanice je prostoupeno rozsáhlou a komplikovanou soustavou 

mnoha inženýrských sítí, jako jsou vodovody, plynovody, elektrovo-

dy, informační kabely, kanalizace, sběrače dešťové vody a podobně. 

Výstavba trojlodní dvoupodlažní halové podzemní stanice v této 

situaci tudíž vyžaduje dodržení velmi nízkých hodnot deformací vý-

rubu, nadloží i povrchu území.

station is 209m long and is oriented in the north-south direction. The 

cross-sectional dimensions amount to 23.3m and 6.2m, respectively. 

The overburden thickness varies from 5.5m to 6.0m. 

The geological profi le of the environment in which the station is 

located is formed by a layer of anthropogenic sediments, under which 

layers of alluvial sediments follow (see Fig. 1). The depth of water 

table under the surface varies from 20.4m to 21.7m. It is related to 

a well permeable alluvial gravel-sand layer located in horizons from 

22.4m to 24.1m under the terrain surface. Based on the previous 

experience with construction of underground structures in Beijing, 

the design assumes lowering of the water table by pumping wells. 

Signifi cant buildings are found in close proximity to the metro 

underground station, for example the National Theatre and buildings 

of other institutions (see Fig. 2). The overburden of the station is 

permeated with an extensive and complicated system of numerous 

utility networks, such as water mains, gas pipelines, power lines, 

information cables, sewers, rainwater collectors, etc. 

The construction of the three-vault, two-storey hall-type 

underground station in this situation therefore requires keeping the 

values of deformations of the excavation, overburden and terrain 

surface very low. 

PBA METHOD AND CONSTRUCTION STAGES

The PBA method construction system is formed by pile walls, 
columns, beams and vaults. The implementation of the construction 

requires a system of temporary auxiliary galleries, from which, 

possibly in which, the above-mentioned structural elements are 

carried out in respective construction stages. 

Dimensions of the auxiliary galleries depend on dimensions of 

the equipment and mechanisms to be used for execution of pile 

walls, supporting pillars, strip footings and binding beams. The 

construction of the station using the PBA method is divided into the 

stages which are illustrated in Fig. 3.

The construction is commenced by excavation and excavation 

support of auxiliary galleries, which are located at two horizontal 

levels. The fi rst one, the upper level, corresponds to the location 

of longitudinal beams and vaults. The second one, the lower 

level, corresponds to the location of strip footings. The auxiliary 

galleries have arched vaults, vertical walls and a fl at bottom. They 

Obr. 2 Letecký snímek okolí stanice Qianmen
Fig. 2 Aerial photo of the Qianmen station surroundings 
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are excavated full-face, using short advance 

lengths, with mechanised, possibly manual 

disintegration of ground and shotcrete lining 

support, steel lattice girders and welded mesh.

Dimensions of the auxiliary galleries are 

designed taking into consideration dimensions 

of the equipment and mechanisms to be used 

for construction of pile walls, supporting 

columns, strip footings and binding beams 

(head beams). 

After completion of the excavation and 

excavation support of the galleries, strip 

footings on which pile walls and columns are 

to rest (see Fig. 4) are fi rst carried out in the 

lower auxiliary galleries.

Pile walls (see Fig. 5) are subsequently 

carried out from the upper external auxiliary 

galleries (see Fig. 5). They will subsequently 

provide stability of the station side walls during 

the course of the excavation of the station core. 

Two parallel rows of shafts (see Fig. 6) are sunk 

from the upper internal auxiliary galleries. 

Internal columns are carried out which will 

support both side walls from both sides of the 

central vault and from one side of both side vaults of the station, and 

further also the structure of the fl oor slab between the station storeys 

to be carried out later. 

The next construction step lies in preventative strengthening of 

the direct overburden above the future vaults by grouting carried out 

from the space of side and internal galleries. 

In the subsequent construction stage, beams are carried out above 

the pile walls and the rows of piles (see Fig. 7). The cross-sections 

of the beams are designed with the objective that they are to partially 

fi ll the space under the vaults of the auxiliary galleries, support the 

overburden and allow for fl uent connection of the structures of both 

side vaults and the central vault. The completed structures of the pile 

walls, columns and beams will locally stabilise the overburden above 

METODA PBA A ETAPY VÝSTAVBY

Konstrukční systém metody PBA tvoří pilotové stěny, sloupy, zá-
kladové pásy, trámy a klenby. K realizaci konstrukčního systému je 

zapotřebí soustava dočasných pomocných chodeb, ze kterých, even-

tuálně ve kterých, jsou v příslušných etapách výstavby vybudovány 

jmenované konstrukční prvky.

Rozměry pomocných chodeb jsou dány velikostí technologických 

zařízení a mechanismů, kterými budou provedeny pilotové stěny, 

opěrné sloupy, základové pásy a svazující trámy. Výstavba stanice 

metodou PBA je rozčleněna na etapy, které jsou ilustrovány na obr. 3.

Výstavbu zahajuje ražba a zajištění pomocných chodeb, které jsou 

umístěny na dvou horizontálních úrovních. První, horní úroveň, od-

povídá oblasti umístění podélných trámů a kleneb. Druhá, spodní úro-

Obr. 3 Etapy výstavby stanice; (a) pomocné chodby/štoly, (b) výstavba pilot, sloupů a hlavních nosníků/
průvlaků, (c) výstavba obloukové klenby střední lodi stanice, (d) výstavba obloukových kleneb bočních 
lodí stanice, (e) hloubení a výstavba horní etáže stanice, (f) hloubení a výstavba spodní etáže stanice
Fig. 3 Station construction stages; (a) auxiliary corridors/galleries, (b) development of piles, columns 
and main beams/head beams, (c) development of an arched vault of central nave of the station, (d) deve-
lopment of arched vaults over the side aisles of the station, (e) excavation and construction of the upper 
level of the station, (f) excavation and construction of the lower level of the station 

Obr. 4 Pohled na zhotovený základový pás v dolní pomocné chodbě s polože-
nou hydroizolací
Fig. 4 View of the strip footing in the lower auxiliary gallery with the water-
proofi ng installed 

Obr. 5 Pohled na vyústění pilotové stěny v horní vnější pomocné chodbě
Fig. 5 View of the pile wall tops in the upper auxiliary gallery 
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veň, odpovídá oblasti umístění základových pásů. Pomocné chodby 

mají obloukovou klenbu, svislé stěny a ploché dno. Jsou raženy krát-

kými záběry na plný profi l s mechanizovaným, eventuálně manuál-

ním rozpojováním horniny a zajištěny ostěním ze stříkaného betonu, 

ocelových příhradových trámů a výztužné sítě.

Rozměry pomocných chodeb jsou navrženy podle velikosti techno-

logických zařízení a mechanismů, kterými budou prováděny pilotové 

stěny, opěrné sloupy, základové pásy a svazující trámy (průvlaky).

Po vyražení a zajištění pomocných chodeb se nejdříve ve spodních 

pomocných chodbách vybudují základové pásy (obr. 4), na kterých 

mají spočívat pilotové stěny a sloupy.

Z horních vnějších pomocných chodeb se následně budují pilotové 

stěny (obr. 5), které budou zajišťovat stabilitu boků stěn stanice bě-

hem hloubení jádra stanice. Podobně se vyhloubí z horních vnitřních 

pomocných chodeb dvě paralelní řady šachet (obr. 6), do kterých se 

vybudují vnitřní sloupy stanice, které budou podpírat z obou stran 

střední a z jedné strany obě boční klenby stanice a dále také později 

budovanou konstrukci mezipatrové desky stanice. 

Dalším krokem výstavby je preventivní zpevnění přímého nadloží 

nad budoucími klenbami injektážemi realizovanými z prostoru po-

mocných krajních a vnitřních chodeb.

V následné etapě výstavby se nad pilotovými stěnami a řadami 

sloupů provádějí trámy (obr. 7). Příčné průřezy trámů jsou navrženy 

tak, aby částečně vyplnily prostor pod klenbami pomocných chodeb, 

podepíraly nadloží a umožnily plynulé napojení konstrukcí obou boč-

ních a střední klenby. Dokončené konstrukce pilotových stěn, sloupů 

a trámů budou lokálně stabilizovat nadloží nad nimi. Úplnou stabili-

zaci nadloží zajistí střední a obě boční klenby, které jsou vetknuty do 

podélných trámů. 

Po vybudování trámů následuje nejnáročnější etapa výstavby, kte-

rou je ražba a zajištění kleneb stanice (obr. 8). Ražba kleneb se prová-

dí plným profi lem krátkými záběry s následným zajištěním defi nitivní 

konstrukcí klenby. Před každým záběrem se odstraní příslušná část 

boku primárního ostění pomocných chodeb, která překáží napojení 

konstrukce ostění klenby na podélné trámy. Pokud to vyžadují okol-

nosti, provede se stabilizace masivu před čelbou. Vybudováním de-

fi nitivní konstrukce kleneb je nosná konstrukce stanice dokončena.

them. Complete stabilisation of the overburden will be ensured by 

the central gallery and both side galleries, which are fi xed into the 

longitudinal beams. 

After completion of the beams, the most complicated construction 

stage, i.e. excavation and excavation support of the station vaults 

(see Fig. 8), follows. The excavation for the vaults is carried out 

full-face, with short excavation rounds and subsequent support of 

fi nal structures of the vaults. Before each excavation round, the 

respective part of the side of the primary lining of the auxiliary 

galleries preventing the vault lining structure from connecting to the 

longitudinal beams is removed. If required by the circumstances, the 

ground mass ahead of the excavation face is stabilised. The load-

carrying structure of the station is fi nished by conducting the fi nal 

structures of the vaults. 

The excavation of the upper level of the station follows under the 

protection of the vaults and side pile walls. Structural fl oor slabs 

are built on the temporary bottom between the upper and lower 

level of the station and the side walls are fi nished at the upper level 

Obr. 6 Pohled z horní vnitřní pomocné chodby na ruční hloubení šachtice před instalací ocelobetonového sloupu (vlevo) a instalované ocelobetonové sloupy 
(vpravo)
Fig. 6 Hand-excavation of a shaft before installation of the steel-concrete column (for the left) and the steel-concrete columns after installation (for the right), 
viewed from the upper internal auxiliary gallery

Obr. 7 Pohled na zhotovený podélný trám v jedné ze středních horních štol, 
vlevo je část konstrukce hlavy ocelobetonového sloupu 
Fig. 7 View of a completed longitudinal beam carried out in one of central 
upper galleries; part of the structure of a steel-concrete column head is pictu-
red left 
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Pod ochranou vytvořených kleneb a bočních pilotových stěn 

následuje odtěžení jádra horní etáže stanice. Na dočasném dně se 

vybudují nosné stropní desky mezi horní a spodní etáží stanice a do-

končí se boční stěny v etáži (obr. 9). V poslední etapě se vyhloubí 

jádro spodní etáže, vybuduje se konstrukce dna a dokončí boční 

stěny ve spodní etáži.

ZÁVĚR

Metoda PBA umožňuje výstavbu vícelodních mělce uložených 

podzemních konstrukcí, jakými jsou stanice metra nebo podchody 

pro pěší.

Výstavba stanice metra metodou PBA probíhá na několika nezá-

vislých pracovištích souběžně, což zkracuje délku doby výstavby 

v porovnání s jinými metodami.

Metoda klade mimořádné nároky na řízení výstavby, neboť je 

nutné zabezpečit součinnost dílčích pracovišť, plynulou návaznost 

konstrukčních operací a kontrolu provedené práce. Příprava a zpra-

cování projektu výstavby stanice metodou PBA a následné řízení vý-

stavby s řešením problémů, které během výstavby nastávají, a které 

se účastní desítky zhotovitelů, nemohou probíhat jinak než s podpo-

rou platformy BIM.
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(see Fig. 9). At the last stage, the core of the lower level is excavated, 

the bottom structure is carried out and the side walls are fi nished at 

the lower level. 

CONCLUSION

The PBA method allows for construction of multi-vault structures 

located shallow under the ground surface, such as metro stations and 

pedestrian subways. 

The construction of a metro station using the PBA method 

proceeds concurrently at several workplaces, which fact reduces the 

duration of construction in comparison with other methods. 

The method places extraordinary demands on construction 

management because it is necessary to ensure cooperation of 

partial workplaces, fl uent succession of construction operations and 

inspection of the work done. The preparation and processing of the 

design for the construction of a station using the PBA method and 

the subsequent management of the construction process comprising 

dealing with the problems which occur during the course of 

construction and which is participated by tens of contractors, cannot 

proceed other than with the BIM platform support. 
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Obr. 8 Výstavba klenby
Fig. 8 Construction of a vault

Obr. 9 Pohled na odtěženou horní etáž budované stanice
Fig. 9 View of the excavated upper level of the station under construction
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