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ANOTÁCIA  

 

Predmetom diplomovej práce „Tunel Žilina – návrh razenia a návrh a posúdenie primárneho 

ostenia“ je návrh a posudok 3 variant (pôvodného, upraveného a alternatívneho návrhu) razenia 

a zaistenia výrubu tunela Žilina. V úvodnej časti sa práca zaoberá teoretickým rozborom 

metódy ADECO-RS, ktorá bola využitá v alternatívnom návrhu. Ďalší text opisuje tvorbu 

numerických modelov v 3D prostredí výpočtového programu MIDAS GTS NX. V závere práca 

analyzuje výsledky numerických modelov s dôrazom na stabilitu oblasti v blízkosti čelby.      

 

Kľúčové slová 

 

- Tunel, Čelba tunela, Razenie, Primárne ostenie, Numerický model  

 

ANNOTATION  

 

The subject of thesis „Tunnel Žilina – Design of Excavation Method and Primary Support 

of the Tunnel" is a design of 3 suggestions (original, modified and alternative design) 

of excavation and primary support of tunnel Žilina. In the opening part thesis deals with the 

theoretical analysis of the method ADECO-RS which was applied in alternative numerical 

model.  The next part is devoted to describe the numerical models, which were made 

in geotechnical software MIDAS GTS NX. The end of the work analyses the solutions 

of the numerical models with emphasis on stability of face of the tunnel.  
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kf   Koeficient filtrácie       [m/s] 
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1 ÚVOD  

 

Tunel Žilina je diaľničný tunel s dĺžkou 687 m. Tunel je súčasťou diaľnice D1 na Slovensku, 

konkrétne úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v okrese Žilina. Tunel prechádza 

nesmierne náročným geologickým, hydrogeologickým a geotechnickým územím. Hoci 

sa dĺžkou radí medzi kratšie, práve zložitosť prírodných pomerov zaraďuje predmetný úsek  

diaľnice D1 medzi najťažšie.  

Značne narušený masív, ktorý sa prevažne skladá zo zmesi ílovca a ílovitej zeminy, 

indukuje problémy spojené s postupom razenia. Zásah do napäťového stavu degradovaného 

masívu vedie k veľkému nárastu deformácií, ktoré podnecujú vznik rozvoľnených oblastí 

v okolí výrubu, respektíve čelby tunela. Je preto nesmierne dôležitý správny návrh postupu 

razenia a následného zaistenia výrubu, ktorý spoľahlivo zabezpečí masív pred destabilizáciou. 

Návrh razenia a zaistenia výrubu tunela bol vypracovaný v súlade s princípmi Novej 

Rakúskej tunelovacej metódy (NRTM).  

Nesmierne náročné geotechnické podmienky viedli k tomu, že návrh musel byť viac krát 

prepracovaný. Prioritným problémom, s ktorým sa museli projektanti vysporiadať, bola 

stabilita čelby. V úsekoch s najnepriaznivejšou geologickou štruktúrou bolo navrhnuté 

rozsiahle prekotvenie čelby sklolaminátovými kotvami.    

Vzhľadom na to, že sa jedná skutočne o rozsiahlu stabilizáciu čelby (až 140 kotiev), 

tak diplomová práca (DP) sústreďuje svoju pozornosť analýze tohto zásahu, a to z pohľadu 

celkovej stability systému a deformačnej odozvy masívu.  

DP ďalej porovnáva výsledky numerických modelov pôvodného a modifikovaného návrhu, 

pričom prináša vlastné variantné riešenie, ktoré je vypracované v súlade s Talianskou metódou 

ADECO –RS (Analysis of controlled deformation in rocks and soils).  

Metóda ADECO-RS je charakteristická tým, že sa snaží minimalizovať zásah do napäťové 

stavu masívu. Metóda k tomu využíva takzvané čelbové jadro v kombinácií s extrémne tuhým 

primárnym ostením. V súčasnosti sa čelbové jadro najčastejšie realizuje zo sklolaminátovej 

výstuže, ktorá sa ukladá do vývrtov v čelbe. DP sa v úvodnej časti venuje popisu tejto 

technológie razenia.  
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2 GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ PODMIENKY 

LOKALITY  

2.1 Geologické podmienky tunela Žilina 

Tunel Žilina je situovaný v paleogénnom chrbte medzi údoliami Bitarovského potoka 

a rieky Rajčanka. Masív je skladaný z paleogénného súvrstvia tvoreného prevažne z ílovcov 

a pieskovcov. Kvartér zastupuje terasovitý komplex skladajúci sa prevažne z terasových ílov 

a štrkov s šošovkami piesku. K najvýznamnejším geodynamickým procesom, ktorými je masív 

postihnutý patria: svahové pohyby, zvetrávanie, erózia a objemové zmeny [1]. 

V oblasti západného portálu (ZP) dochádza k zmáčaniu územia. Celé územie je náchylné 

k svahovému posuvu. Deluviálny materiál je intenzívne podmáčaný, čo jasne dokumentujú 

priesaky na úpätí svahu. Zosuvný materiál reprezentuje íl so strednou až vysokou plasticitou 

a tuhou až mäkkou konzistenciou, s výskytom kremencov a granitoidov veľkosti do 6 cm 

s obsahom do 15 %. Portál nezasahuje bezprostredne do oblasti potenciálneho zosuvu, 

ale čiastočne sa zarezáva do východnej časti [1].  

Nadložie tunela v celej trase reprezentujú rozložené ílovce, ktoré majú charakter ílu vysokej 

plasticity tuhej konzistencie s ojedinelým výskytom štrkovitých terás. Nadložie je nízke po celý 

projektovaný úsek, pričom dosahuje max. 30 m [1]. 

Zvetrané ílovité horniny dosahujú do hĺbky priemerne 8 m, v miestach tektonických porúch 

až 35 m. Ílovité úlomky sú často obalené ílovým materiálom vysokej plasticity tuhej 

konzistencie [1].  

Navetrané ílovce majú charakter prevažne malých blokov do veľkosti 30 cm nesúce dôkazy 

tektonickej činnosti. Podiel ílovitej suspenzie je podstatne nižší [1]. 

V celej trase tunela sa nachádza silne rozpukaná zemina (prevažne ílovec s ojedinelým 

výskytom pieskovca), ktorá je premiešaná s ílom prevažne stredne až vysokej plasticity tuhej 

konzistencie (F6, F8). V zemnom materiály bol navyše zaznamenaný vysoký podiel 

napučiavajúceho minerálu smektitu (obzvlášť v priportálových oblastiach). Navetrané ílovce 

sa nachádzajú v miestach s „vyšším“ nadložím. V týchto miestach ešte pretrváva účinok 

tektonickej činnosti s prevahou laminovanej až doskovitej vrstevnatosti. Úlomky sú veľkosti 

do 6 cm, ojedinele do 30 cm, charakteru nízkej pevnosti (R4) obalené ílom štrkovitým (CG) 

až štrkom ílovitým (GC) [1]. 
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Značne degradovaný masív potvrdil aj redukovaný výnos jadra (RQD), ktorý v celej trase 

tunela neprekročil hodnotu 30 %, pričom väčšina výsledkov vykazovala hodnotu 0 % [1].  

Na základe inžiniersko-geologického prieskumu (IG) bol rozdelený masív, v trase tunela, 

na 8 kvázihomogénnych celkov s adekvátnymi geologickými a hydrogeologickými 

charakteristikami [1].  

Masív sa rozdelil do 3 geotechnických skupín (G1, G2, G3). Jednotlivé hodnoty 

geotechnických parametrov príslušných skupín zobrazuje Tabuľka 1 [1].  

 

Tabuľka 1 : Geotechnické parametre masívu [1]  

Geotechnický úsek G1 

Objemová 

hmotnosť  

ρ (kg/m3) 

Modul pretvár. 

 

Edef (MPa) 

Poissonovo číslo 

 

υ (-) 

Uhoľ vnútorného 

trenia  

φ ef (̊) 

Súdržnosť 

 

c (MPa) 

2000 - 1900 10-20/50 (60) 0,42 (0,30) 18 (30) 10 (0) 

Geotechnický úsek G2 

Objemová 

hmotnosť  

ρ (kg/m3) 

Modul pretvár. 

 

Edef (MPa) 

Poissonovo číslo 

 

υ (-) 

Uhoľ vnútorného 

trenia  

φ ef (̊) 

Súdržnosť 

 

c (MPa) 

2100 20-60/40 0,35 24 18 

Geotechnický úsek G3 

Objemová 

hmotnosť  

ρ (kg/m3) 

Modul pretvár. 

 

Edef (MPa) 

Poissonovo číslo 

 

υ (-) 

Uhoľ vnútorného 

trenia  

φ ef (̊) 

Súdržnosť 

 

c (MPa) 

2160 60-160/110 0,28 32 25 

2.2 Hydrogeologické podmienky tunela Žilina 

Hladina podzemnej vody (Hpv) po celej trase tunela je nad projektovanou niveletou tunela 

Žilina, pričom má mierny vztlakový charakter. Variabilita ustálenej výšky Hpv je v rozmedzí 

od 0,72 m p.t. – 18,0 m p.t. [1]. 

V mieste ZP dochádza k migrácií podzemnej vody do deluviálnych sedimentov, 

čo spôsobuje značné zmáčanie a zvyšuje riziko aktivácie svahového posunu [1].  

Odobraté vzorky z vrtov JD 76,77,79,80 a PVZ 1,4 nevykazujú agresívne pôsobenie 

na betónové konštrukcie v zmysle normy STN 73 1215 [1].  
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Podzemná voda sa taktiež vyznačuje veľmi nízkou agresivitou na oceľ v zmysle 

STN 03 8375 [1].  

Rizikové oblasti z hľadiska prítoku podzemnej vody sa očakávajú v blízkosti tektonických 

porúch a na rozhraní bázy zvetraných, navetraných hornín [1].  

Prehľad koeficienta filtrácie (kf) pre horniny, resp. zeminy, je uvedený v tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2 : Hydrogeologické parametre masívu [1]. 

Typ horniny/zeminy Koeficient filtrácie kf (m/s) 

Terasové sedimenty 1.10-4 – 10-6 

Deluviálne íly 1.10-6 – 10-7 

Ílovité podložie ≤ 1.10 -8 

 

2.3 Geotechnické riziká tunela Žilina 

Geotechnické, inžiniersko-geologické a hydrogeologické pomery v trase tunela Žilina, 

sa dajú hodnotiť ako veľmi zložité. Medzi najzávažnejšie rizikové faktory patria : 

 

• ZP tunela čiastočne zasahuje do potenciálneho svahového zosuvu, pričom podlieha 

značnému prítoku podzemnej vody. VP má podobné geotechnické parametre 

ako ZP. Problémom však je výrazná štrkovitá terasa v tesnej blízkosti portálu. 

Terasa sa nachádza nad budúcim profilom tunela. Narušenie napäťo-deformačného 

stavu terasy môže viesť ku vzniku závalu [1].  

• Celá trasa tunela leží v značne rozpukaných ílovcoch (rozložené, zvetrané 

a navetrané), ktoré navyše pretína niekoľko tektonických zlomov (RQD = 0% - 

30%). 

• Vzorky poukázali na vysoký obsah napučiavajúcich ílovitých minerálov skupiny 

smektitu (cca 50 %) a menší obsah minerálov skupiny chloritu, a illitu [1]. 

• V dôsledku možných prítokov podzemnej vody, hlavne pri tektonických poruchách, 

spolu s vysokým podielom napučiavajúcich minerálov sa predpokladajú 

dlhotrvajúce deformačné odozvy masívu [1].   

• Rozpukaný horninový masív, s prevažne ílovitou výplňou, v kombinácií s nízkym 

nadložím zväčšuje riziko nestability čelby [1]. 
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2.4 Technické parametre tunela Žilina  

Navrhovaný tunel je kategórie 2T – 8,0 podľa STN 73 7507 jednosmernej premávky 

s návrhovou rýchlosťou 99,6 km/h. Tunel sa v zmysle STN 73 7507 radí svojou dĺžkou 

(cca 687 m) do strednej kategórie [6].  

 

Južná tunelová rúra (JTR) [6] 

 Výškové vedenie južnej tunelovej rúry je 0,53 %    

 Priečny sklon : max. 4,96 % a min. 3,0 % 

 

Severná tunelová rúra (STR) [6] 

 Výškové vedenie severnej tunelovej rúry je 0,55 %    

 Priečny sklon : max. 4,96 % a min. 4,5 % 

 

Južná a severná tunelová rúra [STN 73 7507], [6] 

 Šírka vozovky medzi obrubníkmi:    b0=8,0 m 

 Šírka jazdného pruhu:      a= 2x3,75 m 

 Šírka postranného vodiaceho prúžku:    v1=0,25 m 

 Prejazdná výška:      h=4,8 m 

 Šírka núdzového chodníka:     p=1,0 m 

 Výška priechodného priestoru nad núdz. chodníkom:  h1=2,2 m  

 

V tuneli sú navrhnuté dve priečne prepojenia, prepojenia slúžia ako únikový východ.  

 

Priečne prepojenia [STN 73 7507], [6] 

 Prechodná šírka :       b = 2 m 

 Prechodná výška :      b = 2,4 m  
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3 TEORETICKÉ ZÁKLADY METÓDY ADECO-RS  

3.1 História metódy  

Za zakladateľa metódy ADCEO-RS (Analysis of controlled deformation in rocks 

and soils) je považovaný taliansky prof. Pietro Lunardi (1980). Pán Lunardi vidí hlavný 

nedostatok NRTM v jej observačnom charaktere, resp. nepredvídateľnosťou nákladov 

na výstavbu. Jeho primárnym cieľom je návrh metódy, ktorá by sa počas svojej realizácie 

nemenila. To znamená, že by sa uľahčil a sprehľadnil výpočet nákladov na výstavbu. ADECO-

RS predstavuje akúsi snahu o spriemyselnenie postupu razenia.  

 Metóda ADECO-RS reprezentuje relatívne nový prístup k problematike realizácie 

horizontálneho podzemné diela, a preto je stále nutné metódu sledovať,  skúmať a upresňovať. 

Do dnešného dňa bola metóda aplikovaná na viac ako 300 km tunelov, pričom asi 150 km bolo 

razených v zložitých geotechnických podmienkach [3].  

3.2 Princíp metódy  

Vykonané merania ukazujú, že značná časť deformácií pri razení prebehne ešte pred 

realizáciou záberu. Deformácie sú dôsledkom zmeny napäťo-deformačného stavu pred čelbou 

tunela, preto stabilita čelby hrá kľúčovú rolu pri deformačnej odozve masívu. 

Metóda ADECO-RS sa snaží minimalizovať deformácie v predpolí tunela, a tým vytvoriť 

dostatočne tuhú oporu pozdĺžnej klenbe, ktorá vzniká medzi výstužným jadrom a ostením 

tunela. Na stabilizáciu čelby sa môže využiť celá rada prostriedkov,  napríklad: sklolaminátové 

kotvy, mikopilotový dáždnik, trysková injektáž, betónové ostenie vytvorené do obvodového 

vrubu, eventuálne kombinácia uvedených možností [3].   

Hlavným rozdielom oproti NRTM je pohľad na najprimeranejší čas zabudovania ostenia 

tunela. V NRTM sa hľadá optimálny časový úsek zabudovania primárneho a sekundárneho 

ostenia, ktorým sa metóda snaží využiť maximálneho nosného potenciálu horniny. Naopak 

ADECO-RS využíva tuhé ostenie zabudované relatívne rýchlo po vyrazení záberu, 

tak aby nedochádzalo k priveľkému zásahu do primárnej napätosti prostredia. Primárne ostenie 

je najčastejšie realizované z tuhých valcovaných profilov zastriekaných strunobetónom 

v kombinácií s hnanou výstužou. Sekundárne ostenie sa vyhotovuje v tesnom závese za čelbou 

vo vzdialenosti 3 až 4 násobku priemeru tunela, pričom sa dbá na rýchle uzavretie profilu [3].   
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Obrázok 1 : Pracovne deformačná charakteristika systému hornina – výstuž. 

Pokiaľ by sa realizovali 3 tunelové rúry v rovnakých geologických podmienkach, pričom 

jedna rúra by sa budovala metódou TBM, druhá NRTM a tretia ADECO-RS, tak by v okolí 

každej rúry dochádzalo k inej napäťovo-deformačnej reakcií masívu. To je spôsobené rozličnou 

tuhosťou konštrukcie výstuže, ktorá je špecifická pre každú metódu.  

Pracovno-deformačná charakteristika systém (hornina-výstuž) jednotlivých postupov 

razenia je vyobrazená na obrázku 1. Obrázok zachycuje situáciu, kde je výstuž zabudovaná 

bezprostredne po vyrazení výrubu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Klenbový efekt 

Vytvorením podzemného diela v horninovom masíve vzniká takzvaný klenbový efekt. 

V podstate sa jedná o vytvorenie kvázi nosného prstenca okolo profilu podzemného diela. Tento 

jav prestavuje jeden z nosných pilierov NRTM. Nosný efekt klenby prirodzenej rovnováhy 

sa využíva aj v metóde ADECO-RS [3].   

Vznik klenby sa dá prirovnať k prúdniciam vody, ktoré obtekajú pilier mosta. Pri obtekaní 

piliera dochádza k vytvoreniu „šošovky“ z prúdnic, ktorá sa vyznačuje zrýchleným prúdením. 

Analogicky, vo väčšej či menšej miere, to platí aj pre horninový masív. Vytvorením 

podzemného diela sa narušia napäťové línie masívu, ktoré sa následne zakrivia okolo výrubu, 

čím dochádza ku koncentrácii napätia okolo diela (klenbový efekt). Vytvára sa tam v podstate 

nosná klenba, ktorá chráni masív. Klenbový efekt je prítomný v najväčšej miere pri líniových 

podzemných stavbách oblých tvarov v priečnom smere. Je dôležité si uvedomiť to, 

že pomyselná klenba môže vznikať aj v pozdĺžnom smere, aj dočasne v blízkosti čelby [3]. 

Pochopiteľne, veľkosť klenbového efektu je závislá od rady faktorov. Medzi najdôležitejšie 

patrí prostredie, v ktorom sa razí, a čas ponechania obnaženého výrubu.  
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U niektorých typoch prostredia sa myslená klenba vytvaruje do určitých rozmerov, pričom 

ďalej nedochádza k jej rozširovaniu. Klenba je schopná prenášať všetko zaťaženie od masívu 

a výstuž ma len bezpečnostný charakter. Jedná sa o kompaktné tvrdé horniny. Iný typ prostredia 

je stabilný po určitý časový úsek, počas ktorého sa vytvára klenba. Po jeho prekročení nastáva 

destabilizácia výrubu. Niektoré typy zemín, napr. nesúdržné zeminy alebo vysoko saturované 

ílovité zeminy, nedokážu vytvoriť nosnú klenbu, resp. klenba, sa vytvorí na extrémne malý 

časový úsek [3].Postup vytvárania nosnej klenby, spolu s obtekaním napäťových línií okolo 

telesa, je zobrazený na obrázku 2. 

Vedľajším prejavom vytvárania klenby prirodzenej rovnováhy je deformácia prostredia. 

Vznikajú najprv pružné a následne plastické deformácie, ktoré sa postupne rozširujú smerom 

do masívu. Z tohto dôvodu je nutné adekvátne popísať mechanicko-fyzikálny stav systému 

vhodným konštitutívnym vzťahom.  

            

            

        

        

        

        

        

        

        

        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

  

Klenbový efekt 

A) Tesne po     

vyrazení   

B) Rozširovanie 

klenby 

C) Destabilizácia 

výrubu 

 

 

 

Vývoj klenby  

A 

C 
B 

napätie 

deformácia 

Obrázok 2 : Klenbový efekt [3]. 
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3.2.2 Konvergencia, pre-konvergencia a extruzia 

Ako bolo spomínané metóda ADECO-RS pojíma iný pohľad na priebeh deformácií, ktoré 

vznikajú počas razenia tunela. Značná časť deformácií prebieha ešte pred samotnou čelbou 

(pre- konvergencie). Pre-konvergencie masívu plynulo nadväzujú na konvergencie tunela. 

Extruzia, resp. vyklenutie, je termín, ktorý vyjadruje horizontálnu deformáciu čelby tunela 

(Obrázok 3) [3]. 

Deformácie sú vzájomne previazané a závisia predovšetkým na mechanicko-fyzikálnych 

vlastnostiach okolitej horniny a vystuženého čelbového jadra [3]. 

 

 

 

  

Smer razenia 

Konvergencie  Pre-konvergencie  

Extruzia  

Typ deformácie čelby 

Elastické Pružno-plastické Kolaps 

Kategória A  

Stabilná čelba  

Kategória B 

Dočasne stabilná 

Kategória C 

Nestabilná 

Obrázok 3 : Klasifikácia čelby podľa ADECO-RS 



- 20 - 

 

3.2.3 Význam čelbového jadra 

Pri razení tunela dochádza k predispozícií napätí v masíve, pričom ovplyvnená zóna siaha 

aj do predpolia tunela. Zemina v predpolí sa snaží „vniknúť“ do priestoru tunela. Nevystužené 

predpolie čelby nemusí odolať zaťaženiu horniny, čo môže viesť k naplneniu šmykovej 

pevnosti zeminy v predpolí a jej porušeniu.  

Vplyvom aplikovania výstužných prvkov do oblasti pred čelbou dochádzka k zvýšeniu jej 

tuhosti a pevnostných parametrov (c a φ). Na obrázku 4 je znázornené tuhé jadro, ktoré je 

pre prehľadnosť posunuté od čelby tunela. Význam prekotvenej čelby je interpretovaný 

prostredníctvom Mohr-Coloumbovho zobrazenia. Čiara pevnosti sa vplyvom zmeny c a φ 

posunie. Dostatočne tuhé jadro je schopné odolať zaťaženiu, a tak zabezpečiť bezpečný postup 

razenia tunela [3], [10]. 

Efekt zmeny vlastnosti materiálu sa pozitívne prejaví aj v deformačnej odozve masívu. 

Tuhšie jadro dokáže lepšie vzdorovať zaťaženiu, a to znamená, že výsledné deformácie sú 

menšie ako pri nevystuženom jadre. Inými slovami pre-konvergencie nadobúdajú menších 

hodnôt [3]. 

Obrázok 4 zachycuje modelovú situáciu prechodu tuhého jadra prostredím. Skúma 

sa zmena vertikálnej deformácie bodu A a vplyv zmeny na primárnu napätosť.  

Bod A sa nachádza na budúcom obryse výrubu v neovplyvnenej oblasti, to je oblasť, 

kde sa neprejavujú následky narušenia napäťo-deformačného stavu prostredia vplyvom razenia. 

Napätie P0 je rovné primárnej napätosti a horizontálna deformácia bodu A je nulová. 

Približovaním jadra nastáva postupné zvyšovanie zvislej deformácie bodu A (prekonvergencia) 

pri súčasnom poklese primárnej napätosti P. Nulovej hodnoty primárnej napätosti P sa dosiahne 

v okamihu, keď dôjde k obnaženiu horniny. Nulová hodnota napätia na výrube pretrváva 

až do zabudovania primárneho ostenia. Po jeho zabudovaní dôjde k vyvodeniu podpornej 

reakcie na horninu, to znamená k nárastu napätia v bode A:    

Veľkosť deformácie (u2) je závislá na tuhosti čelbového jadra. To znamená, že tuhosťou 

jadra sa dá, vo väčšej či menšej miere, ovplyvňovať deformácia bodu A. Tento poznatok je 

ukrytý v samotnom názvu metódy ADECO-RS (Analysis of controlled deformation in rocks 

and soils. Grafické vyjadrenie závislosti napätia P a zvislej deformácie bodu A zachycuje  

Obrázok 4.  [3], [11], [12]. 

Metóda sa snaží minimalizovať veľkosť deformácie, resp. zásah do primárnej napätosti 

masívu. Tuhé jadro sa preto udržuje po celú dobu razenia pred čelbou, pričom sa dbá, aby dĺžka 

jadra neklesla pod hodnotu 1-1,5 násobku priemeru tunela [3].  
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Obrázok 4 : Význam vystuženého predpolia tunela na napäťovú odozvu masívu [3], [11]  
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Tabuľka 3 : Prehľad tunelov, ktoré boli razené metódou ADECO-RS [3] 

Vysokorýchlostná železničná trať – (Rím –Neapol / Miláno - Neapol)  

Číslo Tunel Dĺžka (m) Kategórie podľa ADECO-RS 

vyskytujúce sa v tuneli 

1 Callatina 53 A,B,C 

2 Massimo 1139 A,B,C 

3 Colliablani 6361 A,B,C 

4 Sgurgolo 2237 A,B 

5 Macchia Piana 1 969 A,B,C 

6 Macchia Piana 2 212 C 

7 La botte 1253 A,B,C 

8 Castallona 430 B 

9 S. Arcangelo 580 B 

10 Selva Piana 132 B,C 

11 Collevento 380 B,C 

12 Selvota 164 B,C 

13 Collepece 838 B,C 

14 Campo Zilone 1 2617 B,C 

15 Campo Zilone 2 350 B,C 

16 Picilli 1 907 B 

17 Picilli 2 485 B1 B1a 

18 Lompari 199 B1 

19 Caianello 832 B,C 

20 Briccelle 1033 A,B,C 

21 Castagne 289 B 

22 Santuario 322 B 

Vysokorýchlostná trať medzi Bolognou a Florenciou 

1 10710 10293,4 B,C 

2 Sadurano 3767 A,B,C 

3 Monte Bibele  9101 A,B,C 

4 Raticosa  10367 A,B,C 

5 Scheggianico 3535 A,B 

6 Firenzoula 15211 A,B,C 

7 B. Rinelli 528,5 B.C 

8 Morticine 565,5 B,C 

9 Vaglia 16757,7 A,B,C 

Diaľnica D1 na Slovensku 

1 Višňové 7520 Tunel je výstavbe 

Poznámka  

A,B,C – Jedná sa o kategórie, ktoré sa určujú na základe IGHP a geotechnických          

vlastností v trase tunela (A –stabilná čelba, B – dočasne stabilná, 

C – nestabilná). V rámci každej skupiny (A,B,C) je rozdelená trasa tunela 

detailnejšie, napr. : Kategória A – podskupina A1,A2,A3 

                                             Kategória B – podskupina B1,B2,B3 

                                             Kategória C – podskupina C1,C2,C3 

              Každá podskupina má špecifikovaný spôsob razenia a vystužovania pre daný 

projekt, podľa ktorého sa postupuje.  
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4 KOTVENIE ČELBY - TUNEL ŽILINA   

 

Pôvodný návrh primárnej výstuže bol vypracovaný v súlade s tézami  NRTM. Bolo 

navrhnutých niekoľko vystrojovacích tried.  

Na STR (Severná tunelová rúra) však vplyvom nepriaznivej geologickej situácie došlo 

k prelomeniu čelby a následnému závalu. Ražba bola ukončená na 58,92 TM. Mimoriadna 

situácia viedla k úprave projektu. V dôsledku zložitej geotechnickej situácie, nestabilita 

predpolia tunela, bolo na časti razeného tunela prijaté opatrenie v podobe masívneho kotvenia 

čelby sklolaminátovými kotvami. 

Na základe IGHG prieskumu a skúsenosti z už vyrazenej časti boli vytvorené nové 

vystrojovacie triedy. V triedach VT7/6, VT7/5 a VT7/4 sa uvažuje s kotvením čelby tunela 

pomocou sklolaminátových kotiev (až 140 kusov) [3]. Ostatné výstužne prvky sa výrazne 

nelíšia od pôvodného návrhu, preto by sa dalo povedať, že sa jedná o nejaký „hrubý“ prechod 

k metóde ADECO-RS. Hrubý z toho dôvodu, že výstužne sklolaminátové elementy síce 

výrazne zvyšujú tuhosť v predpolí, ale na druhej strane poddajné ostenie nevytvára dostatočnú 

oporu pozdĺžnej klenbe, čo je v rozpore s tézami metódy ADECO-RS. Inými slovami sa 

vystužené jadro v tuneli Žilina používa, len na stabilizáciu masívu v predpolí, pričom nezaisťuje 

minimalizáciu zmeny napäťového stavu systému ako celku. Ďalšou dôležitou diferenciou je to, 

že sa razí na členený výrub, ktorý je typický pre NRTM. 

Pokiaľ sa celý systém chová tak, ako predpokladá p. Lunárdi, tak vplyvom extrémne tuhého 

jadra dochádza k minimalizovaniu napäťových zmien v predpolí, ale súčasne k vytváraniu 

pozdĺžnej klenby. Klenba musí byť, samozrejme, podopretá o čelbové jadro a o ostenie tunela. 

Na základe týchto skutočností je možne predikovať väčšiu koncentráciu napätia, ktoré pôsobí 

na poddajné ostenie v blízkosti čelby. DP sa tejto problematiky do istej miery dotkne 

v záverečných kapitolách, kde sa posudzuje vplyv kotvenia na stabilitu čelby. Presnejšiu 

odpoveď na túto otázku môže priniesť dôsledný monitoring tunela Žilina a jeho spätné 

vyhodnotenie.   
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Postup odťaženia a vystrojenia (VT7/5) – Tunel Žilina   
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Kotvenie čelby sklolaminátovými kotvami 

Technologický postup odťažovania rubaniny  

Postup operácií vystužovania, 1 Kalota, 2 Stupeň, 3 Dno 

1. Kalota   

- Vylom  

- Zaistenie vyruba, čelby SB 

- Osadenie sieti vo výrube a podľa 

potreby na čelbe  

- BTX nosníka 

- SB  

- Vnútorná vrstva sieti 

- Zastriekanie SB 

- Zabudovanie samozávrtných ihiel 

IBO 

-  

 

 

2. Stupeň 

- Vylom  

- Zaistenie vyruba SB 

- Osadenie sieti a BTX nosníka 

- SB  

- Vnútorná vrstva sieti 

- Zastriekanie SB 

- Zabudovanie samozávrtných ihiel 

IBO a aktivácia kotiev 

 

 

 

3.  Dno 

- Vylom  

- Zaistenie vyruba SB 

- Osadenie sieti  

- SB  

- Vnútorná vrstva sieti 

- Zastriekanie SB 

- Zabudovanie samozávrtných 

perforovaných ihiel IBO a aktivácia 

kotiev 

- Injektáž počvy tunela  

- Inštalácia dočasnej pojazdnej 

vozovky  

 

 

 

KALOTA 
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5 MATEMATICKÁ ANALÝZA – VSTUPNÉ HODNOTY  

Numerické modely pôvodného (model 1), upraveného (model 2) a alternatívneho 

(model 3) návrhu sú vytvorené vo výpočtovom software Midas GTS NX.  

Keďže sa skutočne jedná o problematickú stavbu, zasadenú do nepriaznivých geologických 

podmienok, je potrebné do modelov, čo najpresnejšie implementovať hodnoty vstupných 

parametrov. Diplomová práca sa z väčšej miery opera o výsledky IGHG prieskumu 

a o podklady firmy Metrostav a.s. Je však dôležité podotknúť, že zastihnuté podmienky v trase 

tunela boli výrazne iné, ako predpokladal prieskum, čo značne komplikuje postup razenia.  

V podrobnom modeli či už pôvodného, upraveného alebo alternatívneho stavu sú zahrnuté 

všetky hlavné operácie raziaceho cyklu.  

5.1 Konštitutívny vzťah  

5.1.1 Lineárne pružný (linear elastic) konštitutívny model  

Konštitutívny model, lineárne elasticky, využíva lineárnu závislosť medzi pretvorením 

a napätím (Hookov zákon). Model závisí, len na dvoch materiálových parametroch (Youngov 

modul pružnosti a Poissonove číslo). Lineárne elastický model (Obrázok 5) má viaceré 

nedostatky, medzi ktoré patria napríklad [2] :  

(-) Nevystihuje presné chovanie materiálu pri väčších pretvoreniach.  

(-) Modul pružnosti pri zaťažení je identický s modul pružnosti pri odľahčení.  

(-) Neumožňuje vyhodnotiť porušenie.  

(-) Nezohľadňuje tuhosť pri pretvoreniach  

(-) Iné. 

Aj napriek svojím nedostatkom sa v geotechnickej praxi pre svoju jednoduchosť často 

využíva, a to predovšetkým na modelovanie betónových, resp. oceľových výstužných prvkov.  

DP popisuje s lineárnym pružným modelom výstužne prvky.  

 
 

 

 

             

σ 

ε 

arctg (E) 

(Ez = Eo) Ez = pri zaťažení 

Eo = pri odľahčení 

Obrázok 5 : Lineárne pružný konštitutívny model  
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5.1.2 Ideálne pružno-plastický konštitutívny model (Mohr-Coulomb) 

Ideálne pružno-plastický materiál sa chová do medze plasticity pružne, následne vznikajú 

plastické deformácie pri konštantnom napätí. Celková deformácia sa skladá z pružnej 

a plastickej zložky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konštitutívny model Mohr-Coulomb je v geotechnickej praxi najpoužívanejší. Model 

definuje plochu plasticity podľa vzťahu (1). Model vychádza z 5 základných charakteristík [2]: 

 

 Modul pružnosti 

 Súdržnosť 

 Uhoľ vnútorného trenia 

 Poissonovo číslo 

 Uhoľ dilatancie 

 

𝜏 =  𝜎 ∗ tan(𝜑) + 𝑐  [Pa]  (1) 

τ  - šmyková pevnosť       [Pa] 

σ  - normálové napätie       [Pa] 

φ  - uhoľ vnútorného trenia       []̊ 

c  - súdržnosť        [Pa] 

 

Model sa radí medzi modely s takzvanou združenou plasticitou, to znamená, že funkcia 

plasticity je rovná plastickému potenciálu. V pružnej oblasti uvažuje s lineárnym chovaním 

materiálu s identickým zaťažovacím a odľahčovacím modulom pružnosti. To ho predurčuje 

skôr k riešeniu stability prostredia ako deformačnej analýze [2].  

ε 

(Ez = Eo) 

σ 

σe 

Ez = pri zaťažení 

Eo = pri odľahčení 

Obrázok 6 : Ideálne pružno-plastický model 
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5.2 Zlepšená/Vystužená oblasť 

Primárna výstuž tunela je naozaj rozmanitá. Pri tak nepriaznivých podmienkach stability 

čelby, pochopiteľne, nechýba hnaná výstuž do predpolia tunela či už sa jedná o dáždnik z IBO 

nosníkov, alebo spomínané sklolaminátové kotvy v čelbe. Jedným z problémov matematického 

modelu bolo modelovanie tohto typu vystuženia.  

Obrázok 8. zobrazuje priestor, kde sú vo vzájomnej interakcií zemina, výplň vrtu a výstuž. 

V matematickom modeli, ktorý zahrňuje komplexný postup razenia, nie je z časových dôvodov 

vhodné modelovať jednotlivé prvky samostatne. Z tohto hľadiska sa najčastejšie pristupuje 

ku zhomogenizovaniu prostredia, čím sa výrazne zjednoduší výpočet. Existuje viacero variácií 

riešenia problému.   

 

 

  Obrázok 8 : Vystužená oblasť [5]. 

𝜏 = 𝜎 ∗ tan(𝜑) + 𝑐 φ 

c 

τ 

σ σ3 σ1 

Obrázok 7 : Mohr-Coulombová podmienka plasticity a porušenia  
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Na obrázku 9 je vyobrazených 5 možností ako daný problém zjednodušiť. Predmetný 

problém je detailne spracovaný v literatúre [5].  

 

     

0. Detailný model systému,  

výplň a výstuže samostatne 

 

1. Výstuž + výplň  a zemina(Sériový systém 

 SSS–Series Stiffness System) 

 

2. Výstuž + výplň+ zemina (sériovo – paralelný  

systém SPSS – Series Parallel stiffness system ) 

 

 

3. Zemina + výplň a výstuž (SSS) 

 

 

 

4. Zemina + výpň + výstuž (SSS) 

 

 

 

5. Predpoklad ekvivalentných hodnôt na základe vyššej tuhosti 

(zemina / výplň), resp. Eeq = vyššej z hodnôt Eg, Ev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPSS      SSS 

 

 

  

Eg Es 

Ev 

Eeq 

Eg 

Eeq 

Es 

Eeq 

Eeq 

Eeq 

Es 

Evýplň Evýstuž 

Ezemina Ezemina 

Evýplň 

Evýstuž 

Obrázok 9 : Možnosti homogenizácie vystuženej oblasti 
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5.2.1 Dáždnik z IBO nosníkov 

Dôležitú súčasť primárneho ostenia tvorí hnaná výstuž z IBO nosníkov. V modeli 2 a 3 

sa  uvažuje s 54 kusmi IBO R51 nosníkov s dĺžkou 6 m a osovou vzdialenosťou ihiel 0,3 m. 

Ihlovanie je navrhnuté cyklicky a to v každom druhom zábere.  

Dáždnik z IBO nosníkov sa v modeloch aproximoval na homogénnu oblasť typu 2. Tento 

typ vytvorí z troj-fázového systému výstuž, zemina a výplň homogénny celok podľa vzťahu 

(2). Jedná sa o takzvaný sériovo-paralelný systém (SPSS). Model využíva zapojenie 

charakteristík výplne a výstuže vedľa seba so sériovým pripojením na zeminu [5]. 

V modeli 1 je počet IBO ihiel výrazne nižší (32 kusov), pričom sa uvažuje s ihlami 

bez maltovej výplne. V jednom záberu sa používa IBO R32 a v ďalšom IBO R51. Na základe 

týchto skutočností sa v modeli pôvodného stavu nepristúpilo k homogenizovaniu oblasti, 

ale k modelovaniu nosníkov pomocou líniových prvkov.  

 

𝑋𝑒𝑞 =  𝑋𝑧𝑒𝑚𝑖𝑛𝑎° +
𝑋𝑣ý𝑠𝑡𝑢ž°∗𝑋𝑣ý𝑝𝑙ň°

𝑋𝑣ý𝑠𝑡𝑢ž°+𝑋𝑣ý𝑝𝑙ň°
  , kde   (2) 

𝑋𝑖° =  
𝑉𝑖

∑ 𝑉𝑐𝑒𝑙
∗ 𝑋𝑖 

X °  - vážený priemer dielčej veličiny     [-] 

Vi  - objem dielčieho materiálu      [m3] 

Vcel - objem celého systému      [m3] 

 

 

Obrázok 10 : Sieť konečných prvkov zlepšenej oblasti 

 

Celý koncept zlepšenej oblasti je založený na zhomogenizovaní deformačných parametrov 

zeminy, maltového tmelu a oceľového prvku. Keďže je homogénna oblasť počítaná pomocou 

konštitutívneho vzťahu Mohr-Coulomb, tak je nutné do výpočtu zadať okrem ekvivalentného 

modulu pružnosti aj pevnostné parametre zlepšenej oblasti [5]. 

Zlepšená oblasť 
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Prekotvená oblasť má zásadný vplyv na kohéziu, preto sa v modeli neuvažuje zmena uhlu 

vnútorného trenia, ale len súdržnosti. Dohľadať súdržnosť niektorých materiálov je prakticky 

nemožné. Hodnoty príslušných súdržnosti sa odvodili z Mohr-Coulumbového zobrazenia 

(Obrázok 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 4 : Ekvivalentné parametre zlepšenej oblasti dáždnika 

Model Materiál Modul 

pružn. 

E 

Kohézia 

C  

Objem 

mat. 

Proporcionál-

na 

súdržnosť C ̊   

Proporcionál-

ny  modul 

pružnosti- E ̊ 

M
o

d
el

 1
 a

 2
 Zemina 0,05 GPa 18 kPa 2,05 m3 17 kPa 0,048 GPa 

Cementová 

malta  

25 GPa 9511 kPa 0,04 m3 180 kPa 0,471 GPa 

IBO R 51 210 GPa 117500 

kPa 

0,02 m3 1110 kPa 1,981 GPa 

Ekvivalentná hodnota súdržnosti (Ceq) a modulu pružnosti 

(Eeq) zhomogenizovanej oblasti stanovená podľa vzťahu (2). 

171 kPa 429,34 MPa 

Model 1 V modeli sa neuvažovalo s vytvorením zlepšenej oblasti.  

 

φ 

c = 9,511 MPa 

τ 

σ 

𝜏 = 𝜎 ∗ tan(𝜑) + 𝑐 

51,7 MPa 6,99 MPa 

σ 235 MPa 

c = 117,5 MPa 

τ 

Cementová malta 

Oceľ S 235 

Obrázok 11 : Mohr-Coulombové zobrazenie cementovej malty a výstuže 
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Pri výpočte ekvivalentných parametrov je nesmierne dôležité správne určenie objemu 

jednotlivých prvkov. Je treba si uvedomiť skutočnosť, že do objemu zlepšenej oblasti zasahuje 

súčasne viac nosníkov za sebou. Na obrázku 12 je výsek zhomogenizovanej oblasti, 

z ktorej výpočet vychádzal.  

 

 
Obrázok 12 : Charakteristický výsek zlepšenej oblasti 

 

5.2.2 Výstužné čelbové jadro 

Pôvodný návrh (model č.1) vystrojovacej triedy VT7/4 uvažoval s kotvením čelby kaloty 

prostredníctvom betonárskej výstuže B500B. Dĺžka kotiev bola 8 m, pričom sa použil zväzok 

prútov 3xØ16, respektíve 2xØ20 mm, osadených do maltového lôžka. Únosnosť takto 

vyhotovených kotiev nesmela klesnúť pod 250 KN [6]. 

Upravený návrh (model č. 2) okrem iného obsahoval v miestach s najhoršími 

geotechnickými podmienkami rozsiahle kotvenie čelby sklolaminátovými kotvami. Kotvy 

v triede VT7/5 boli navrhnuté v počte 70 kusov, dĺžky 16 m a  prekotvením 8 m. To znamená, 

že sa počas razenia nachádza v predpolí tunela 140 kotiev. Únosnosť kotiev je minimálne 

300 KN [6]. Kotvy sú osadzované do vrtov Ø 170 mm vyplnených cementovým lôžkom. 

V modeli 2 sa predpolie tunela kotví z kaloty. Prekotvenie predpolia stupňa, respektíve dna, 

je zabezpečené uklonením posledných troch rád sklolaminátových kotiev. Vzhľadom na to, 

že niektoré vrty sú značne uklonené, neprisuší každej kotve rovnaký objem zeminy. Model však 

uvažuje s rovnomerným prekotvením predpolia tunela kaloty, stupňa aj dna [6]. 

Alternatívny návrh (model č. 3) uvažuje s rovnakým počtom kotiev ako model č 2.  
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Čelbové jadro bolo v modeloch simulované pomocou ekvivalentnej súdržnosti, ktorá sa 

aktivovala pred vyrazením. Súdržnosť bola stanovená podľa vzťahu (3). 

 

𝐶𝑒𝑞 =  
1+sin (𝑝í)

2∗cos (𝑝í)
𝑥

𝑃

𝐴
  [Pa]  (3) 

 

Ceq - ekvivalentná súdržnosť      [Pa] 

φ  - uhoľ vnútorného trenia       []̊ 

P  - únosnosť kotvy v ťahu       [N] 

A  - prenášaná plocha kotvou        [m2] 

 

Tabuľka 5 : Hodnoty ekvivalentnej súdržnosti prekotvenej oblasti 

Model Celková 

plocha (m2) 

Počet 

kotiev 

(ks) 

Plocha prenášaná  

jednou kotvou (m2) 

Vzdialenosť  

aktivácie ceq  

pred čelbou. 

Ekvivalentná 

súdržnosť (kPa) 

Model 1  57,76 26  2,22 4 m 86,71 

Model 2  99.75 140 0.71 10 m 325,35 

Model 3 83,2 140 0,59 10,5 m 391,53 

Pozn. : Súdržnosť sa zaktivuje v  predstihu (v závislosti na návrhu) pred vyrazením záberu. 

 

5.2.3 Injektáž počvy tunela 

K injektáži počvy tunela sa pristúpilo po mimoriadnej udalosti. Hlavným cieľom 

injektovanej počvy je zmiernenie tlaku prostredia na protiklenbu tunela. Počva sa injektuje 

cementovým mliekom za pomoci perforovaných nosníkov IBO R32. Projekt uvažuje  

s množstvom cementového mlieka 700 kg/záber [6]. 

Keďže sa jedná o oblasť, ktorá sa nachádza pod 30 cm hrubou vrstvou SB a dočasnou 

vozovkou, tak určiť reálne hodnoty parametrov takto zlepšenej zeminy, je prakticky nemožné. 

Z tohto dôvodu sa v modeli pristúpilo k značnej aproximácií. Numerická analýza uvažuje s 50% 

navýšením modulu pružnosti zeminy a súdržnosti.  
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Tabuľka 6 : Hodnoty parametrov preinjektovanej oblasti 

Model 

Modelu 

pružnosti 

zeminy 

Súdržnosť 

zeminy 

Modul pružnosti 

preinjektovanej oblasti 

Súdržnosť 

preinjektovanej 

oblasti 

Model 1  Neuvažuje sa s injektovaním počvy. 

Model 2  50 MPa 18 kPa 75 MPa 27 kPa 

Model 3 Neuvažuje sa s injektovaním počvy. 

5.3 Striekaný betón  

Pre primárne ostenie v modeli 1 a 2 je štandardne navrhnutý striekaný betón triedy STN 

EN 206-1-C25/30 – XO (SK) -  Cl 1,0 – Dmax8 – J2. Z hľadiska nárastu pevnosti a požiadaviek 

na pevnosť je pre očakávané geologické podmienky navrhnutý mladý betón triedy J2. V prípade 

neočakávaných podmienok, po konzultácií s geológom, je vhodné aplikovať betón triedy J3.  

V tabuľke č.7 sú prehľadne zobrazené hrúbky SB kaloty, stupňa a dna. Príslušné 

materiálové charakteristiky sú v tabuľke 2 [6] . 

V modeloch 1 a 2 je zachytený vplyv nárastu pevnosti striekaného betónu pomocou zmeny 

modulu pružnosti, a to pre mladý betón E = 5 GPa a vyzretý betón E = 15 GPa [6]. 

Model č.3 je navrhnutý v súlade s princípmi metódy ADECO-RS. Jeden z predpokladov 

metódy je extrémne tuhé primárne ostenie, ktoré tvorí oporu pozdĺžnej horninovej klenbe. Tieto 

skutočnosti indikujú použitie výrazne tuhšieho SB.  

Injektáž počvy 

Perforované IBO R 32 

Obrázok 13 : Sieť konečných prvkov modelu č. 2 
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Alternatívny návrh (model č.3) uvažuje so SB vystuženým s rozptýlenou oceľovou výstužou. 

Navrhnutý striekaný betón je triedy C 30/37, pričom splňuje požiadavky Eurokódu [4]. 

Súčasťou primárneho ostenia sú oceľové valcovane profily HEB 300 osadzované každý záber, 

to znamená v osovej vzdialenosti 1,5 m. Jedná sa o masívne prvky, ktoré ihneď po zabudovaní 

prenášajú zaťaženie. V modeli tieto prvky boli zohľadnené prostredníctvom homogenizácie 

modulu pružnosti striekaného betónu a výstuže. Jedná sa o homogenizáciu typu 1, čo nie nič 

iné, než vážení priemer. Na obrázku 14 je charakteristický výsek primárneho ostenia tunela, 

z ktorého boli počítané plochy jednotlivých prvkov.  

 

 

Obrázok 14 : Charakteristický pozdĺžny rez primárneho ostenia modelu č.3 

  

Tabuľka 7 : Hrúbka SB v jednotlivých modeloch 

model č.1 

Hrúbka SB 
Kalota Stupeň  Dno 

0,35 m 0,35 m 0,3 m 

model č. 2 

      Hrúbka SB 
Kalota Stupeň Dno 

0,35 m 0,35 m  0,3 m 

model č. 3 

      Hrúbka SB 0,3 m 

Názov 
Modul pružnosti E 

vyzretý betón  (GPa) 

Modul pružnosti 

mladý betón 

Plocha 

výstuže 
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Striekaný betón 

s rozptýlenou výstužou 
32,8  10  0,4351 

Valcovaný profil HEB 300 210 210 0,0149 

Ekvivalentná hodnota 

modulu pružnosti 
38,7 16,62 ∑ 0,450 

5.4 Definitívne ostenie  

V modeli č. 3, ktorý bol vytvorený v súlade s tézami metódy ADECO-RS, sa modelovalo 

sekundárne ostenie. Sekundárne ostenie je tvorené liatím betónom triedy C 30/37 (Obrázok 15), 

a skladá sa z protiklenby a  ostenia, ktoré je budované na protiklenbe.  

Klenba má dĺžku 4,5 m, pričom v najširšom mieste je hrúbky 2 m, a vytvára sa hneď 

po vyrazení potrebného úseku. Vo vzdialenosti 18 m za čelbou je budované ostenie o hrúbke 

0,9 m.  

 

 

 

 

 

 

5.5 Založenie dielčieho výrubu 

5.5.1 Pôvodný (model č.1 ) a upravený (model č.2) návrh 

Jedna zo základných čŕt NRTM je členenie výrubu či už sa jedná o horizontálne, vertikálne, 

poprípade kombinované. Pomocou týchto výrobou „šetrným“ spôsobom vstupujeme 

do masívu, čím sa snažíme nenarušiť „drasticky“ primárnu napätosť. V modeli č 1 a 2 

sa uvažuje s horizontálnym členením výrubu na kalotu, stupeň a dno.  

Celý proces postupného vytvárania primárneho ostenia prináša viaceré ťažkosti. 

Najzložitejšou z nich je stabilita dielčieho výrubu, preto sa často krát pristupuje k vytváraniu 

Protiklenba  

Ostenie  

Obrázok 15 : Sieť konečných prvkov definitívneho ostenia – model č. 3 
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základovej pätky primárneho ostenia. V podstate sa jedná o rozšírenie hrúbky výstuže v mieste 

uloženia, resp. napojenia ostenia. Vo väčšine prípadov sa jedná len o striekaný betón, ale nie je 

vylúčená kombinácia so svorníkmi, eventuálne tryskovou injektážou. Slonia noha, ako sa jej 

často hovorí, následne roznáša zaťaženie z výstuže do okolitého prostredia.  

Ako bolo napísané slonia noha je dôležitou súčasťou primárneho ostenia, ktorá napomáha 

k stabilite dielčieho výrubu. Je preto dôležité implementovať jej účinky do numerického 

modelu. Neexistuje žiaden deterministický prístup, ako daný problém riešiť. V numerickom 

modeli, kde je ostenie tunela modelované pomocou líniových 2D prvkov, je problematické, 

správne vystihnúť účinok uloženia výrubu. Pokiaľ sa nijakým spôsobom nepristúpi 

k modelovaniu podpory výrubu, dochádza k nereálnej deformácií ostenia v mieste jeho 

ukončenia. To sa odzrkadlí aj na vnútorných silách v ostení, aj nereálnou deformáciou. Hlavnou 

príčinou je predovšetkým „plávajúci“ konečný prvok ostenia v mieste napojenia na  horninu.  

Dá sa predpokladať, že výstuž dielčieho výrubu pôsobí určitou silou do horninového 

prostredia, v ktorom vzniká ekvivalentná sila opačného smeru (Obrázok 16). Horninové 

prostredie sa dá veľmi zjednodušene chápať ako sústava nezávislých pružín s pridelenou 

tuhosťou. V najjednoduchšom prípade je možné uvažovať, že celé prostredie sa chová 

ako ideálne pružnoplastická Winklerová hmota. Veľkosť zemného tlaku je možné určiť 

pomocou vzťahu (4). Zo vzťahu (5) je zrejme, že výsledná ekvivalentná sila je priamoúmerná 

zatlačeniu konštrukcie do horninového prostredia charakterizovaného modulom reakcie (k) [8].   

Diplomová práca pristupuje k problému nasledovne. V mieste napojenia primárneho ostenia 

výrubu sa aplikuje fiktívna sila (Obrázok 17), ktorá pôsobí opačným smerom. Táto sila vnáša 

do ostenia potrebnú energiu, ktorá simuluje stabilizujúci účinok slonej nohy.  

 

𝑥𝑛 = 𝑘 ∗ 𝛿  [Pa]  (4) 

 

xn  - zemný tlak         [Pa] 

δ  - deformácia         [m] 

k  - modul reakcie podložia        [N/m3] 

 

𝑋𝑛 = 𝑥𝑛 ∗ 𝐴𝑧 [N]  (5) 

, 

Xn  - výslednica zemného tlaku      [N] 

Az  - plocha zatlačovanej konštrukcie      [m2]  



- 37 - 

 

 

Obrázok 16 : Uloženie kaloty / stupňa 

Najproblematickejšie je správne určiť veľkosť fiktívnej sily. V predmetnom prípade 

sa vychádzalo z predpokladu, že pojednávané prostredie sa skladá z pružín charakterizovaných 

modulom tuhosti k =11 000 kN/m3 [9]. Deformácia podpory kaloty sa na základe 

geotechnického monitoringu odhadla na 30 mm . Plocha slonej nohy (Az) vztiahnutá na dĺžku 

1 m sa rovná Az = 0,82 m2. Výsledná ekvivalentná sila pôsobiaca zvislo nahor má veľkosť 

361 kN. Sila sa v modeli aktivuje spolu s nástrekom striekaného betónu kaloty a deaktivuje 

sa vyhotovení striekaného betónu stupňa, a to z toho dôvodu, že sa predpokladá úplne 

prenesenie zaťaženia podporami stupňa (Obrázok 17). Samozrejme, reálne nedochádza 

k úplnému preneseniu síl podpory do stupňa, ale je nutné brať na zreteľ, že fiktívne sily sa 

do modelu implementujú za účelom lepšieho vystihnutia vnútorných síl v SB dielčieho výrubu. 

Ponechaním nesprávnej sily v podpore by mohlo doisť k skresleniu priebehu vnútorných síl 

vo finálnom primárnom ostení.  

Slonia noha v stupni prenáša okrem svojho zaťaženia aj zaťaženie z kaloty. To znamená, 

že fiktívna sila v podpore bude vyššia. Pri jej stanovení sa uvažuje s deformáciou prostredia 

80 mm. Plocha pätky činí 0,6 m2. Sila v stupni bola stanovená na 528 kN.  

Fiktívne sily či už v kalote, alebo v stupni sa uvažujú v zvislom smere, keďže odklon 

od zvislice je minimálny.  
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A  – Aktivácia síl v stupni  

B  – Aktivácia síl v kalote 

A*  - Deaktivácia síl v stupni 

B*  - Deaktivácia síl v kalote 

 

 

Celý koncept riešenia slonej nohy pomocou fiktívnej sily je približný. Výsledná sila je 

ovplyvnené viacerými objektívnymi a subjektívnymi faktormi. Medzi hlavné činitele patria : 

 

 Winklerov pružnoplastický model, ktorý neuvažuje s vplyvom susedných pružín 

na celkový odpor voči konštrukcií.  

 Modul reakcie prostredia, ktorý je veľmi problematická veličina zohľadňujúca 

tuhosť konštrukcie a prostredia. V našom prípade sa vychádzalo z tabuľkovej 

hodnoty.  

 Odhadovaná deformácia. DP sa opiera o monitoring reálnej stavby, ale v bežných 

prípadoch by sa deformácia musela odhadnúť na základe inžinierskych skúsenosti.  

 Iné. 

 

Na základe týchto okolností sa pristúpilo k spätnej kontrole zvolených opatrení. Kontrola 

spočívala v overení veľkosti zvislej reakcie v slonej nohe V identickom modeli sa vymenili 

zložky zvislých fiktívnych síl za pevné zvislé podpory, pričom sa sledovala fluktuácia týchto 

veličín, a to predovšetkým či neklesnú pod veľkosť fiktívnej sily (Obrázok 18). V prípade, 

žeby reakcia bola nižšia ako fiktívna sila, tak by dochádzalo k vnášaniu nereálnej sily 

do ostenia, čím by sa skreslili výsledky vnútorných síl. 

Z časového hľadiska sa celý proces určenia a kontroly fiktívnej sily zrealizoval 

na modelu č.2, pričom výsledky boli implementované do modelu číslo 1.   

A 

B 

A* 

B* Kalota 

    Stupeň 

Dno 

Obrázok 17 : Fiktívne sily 
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A/A* =  Veľkosť a orientácia reakcií je ovplyvnená SB, ktorý  

  má bezprostredne po nástreku nízku pevnosť  

(E = 5 GPa) a odťažením výrubu.  

B/B* =  Výrazne vyššia hodnota reakcie súvisí s odťažením 

nasledujúceho záberu stupňa, resp. dna 

 

 

 

Z výsledkov analýzy je jasné, že sa vôbec nejedná o jednoduchý problém. Hodnoty reakcií 

sa zväčšujú zo vzdialenosťou od čelby, čo je v súlade s reálnym stavom.   

Výsledné reakcie v 3D modeli sú ovplyvnené okrem iného aj horninovou klenbou, 

ktorá vzniká v tesnej blízkosti pred čelbou. Zakrivené napäťové línie sa opierajú o primárne 

ostenie, čím ho výrazne zaťažujú. Tieto skutočnosti sa ,pochopiteľne, prejavia vo veľkosti 

reakcií. Ďalším kľúčovým faktorom je to, že 3D model na rozdiel od 2D modelu, popisuje 

vierohodnejšie cyklické razenie v pozdĺžnom smere. Inými slovami je lepšie zachytený vplyv 

zmeny napätia v masívu a postupne priťažovanie ostenia spojené so zväčšujúcou 

sa deformačnými prejavmi horniny.   

Ideálnym riešením problému by bolo modelovanie sily, ktorej veľkosť sa zvyšuje 

so vzdialenosťou od čelby. To je, pochopiteľne, možné, ale z časového hľadiska veľmi 

nepraktické. V modeli č. 1 a 2 sa uvažovalo s konštantnou veľkosťou sily v kalote 361 kN 

a v stupni 528 kN. 

  

A* 

A 

B* 

B 

Obrázok 18 : Veľkosť zvislých reakcií 
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5.5.2 Alternatívny návrh – model č.3 

Model č. 3 uvažuje s pevným podopretím primárneho ostenia v zvislom smere (Obrázok 

19). K tomuto kroku sa pristúpilo preto, že sa predpokladá veľmi tuhé primárne ostenie, ktoré 

je navyše podopreté masívnou protiklenbou. Podpora sa odoberie pri vytvorení segmentu 

sekundárneho ostenia. Uvažuje sa s úplným prenesením zaťaženia od horniny sekundárnym 

ostením, ktoré je budované na masívnej protiklenbe, a preto zvislé podpory primárneho ostenia 

strácajú svoj význam.  

 

 

 

A = Zvislé podpory primárneho ostenia 

B = Odobratie zvislých podpôr.  

 

Protiklenba 

Čelba 

Sekundárne ostenie 

B 

A 

Cca 18 m 

Obrázok 19 : Uloženie primárneho ostenia - model č. 3 
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Tabuľka 8 : Parametre vstupujúce do výpočtu  

Model č.1/ Pôvodný návrh – NRTM VT7/4 

Materiál Typ prvku Konšt. vzťah Modul 

pružnosti 

E (MPa) 

Poissonovo 

číslo 

υ (-) 

Vlastná tiaž 

γ (KN/m3) 

Súdržnosť 

c (kPa) 

Uhoľ 

vnútorného 

trenia ψ (°) 

Zemina G2 Solid Mohr-

Coulomb 

50 000 0.35 21 18 24 

Vystužené 

čelbové jadro 

Solid Mohr-

Coulomb 

50 000  0.35 21 86,71 24 

Striekaný bet. 

(mladý) 

Plane Elastic 5 000 000 0,2 25 ---- ---- 

Striekaný bet. 

(vyzretý) 

Plane Elastic 15 000 000 0,2 25 ---- ---- 

IBO ihly R32 Line Elastic 210 000 000 0.3 78,5 ---- ---- 

IBO ihly R51 line Elastic 210 000 000 0.3 78,5 ---- ---- 

Model č.2/ Upravený návrh – rozsiahle kotvenie čelby sklolaminátovými kotvami 

Zemina G2 Solid Mohr-

Coulomb 

50 000 0.35 21 18 24 

Výstužne 

čelbové jadro  

Solid Mohr-

Coulomb 

50 000  0.35 21 325,35 24 

Dážník z IBO 

ihiel 

solid Mohr-

Coulomb 

429 340 0.35 21 171  24 

Injektáž solid Mohr-

Coulomb 

75 000 0.35 21 27 24 

Striekaný betón 

(mladý) 

Plane Elastic 5 000 000 0,2 25 ---- ---- 

Striekaný betón 

(vyzretý) 

Plane Elastic 15 000 000 0,2 25 ---- ---- 

IBO ihly R32 Line Elastic 210 000 000  0,3 78,5 ---- ---- 
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Model č.3 /Alternatívny návrh (ADECO-RS) 

Zemina G2 Solid Mohr-

Coulomb 

50 000 0.35 21 18 24 

Výstužne 

čelbové jadro  

Solid Mohr-

Coulomb 

50 000  0.35 21 391,53 24 

Dážník z IBO 

ihiel 

solid Mohr-

Coulomb 

429 340 0.35 21 171  24 

Sekundárne 

ostenie / 

protiklenba 

solid Elastic 32 000 000 0.2 25 ---- ---- 

Striekaný betón 

(mladý) 

Plane Elastic 16 620 000 0,2 25 ---- ---- 

Striekaný betón 

(vyzretý) 

Plane Elastic 38 700 000 0,2 25 ---- ---- 

IBO ihly R32 Line Elastic 210 000 000 0,3 78,5 ---- ---- 
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6 POSTUPY RAZENIA V NUMERICKÝCH MODELOCH 

6.1 Pôvodný návrh (NRTM) – model č.1 

Celý postup razenia a primárneho vystuženia tunela korešponduje s pôvodným návrhom 

(NRTM) podľa triedy VT7/4. Etapy razenia, výstavby numerického modelu sú zhrnuté 

v nasledujúcej tabuľke.  

Tabuľka 9 : Postup razenia a vystužovania (model č.2) 

Iniciačná fáza (pôvodný stav, okrajové podmienky systému, vlastná tiaž) 

Č. Názov Typ prvku A/R Popis 
Štartovacia 

pozícia 

Cyklickosť 

 

1 Kalota Sieť R Záber dĺžky 1 m. 1 1 

2 
Vystužená 

čelba 

Okrajové 

podmienky 
A 

Ekvivalentná súdržnosť je 

aktivovaná vždy 4 m pred 

čelbou.  

1 1 

3 

Striekaný 

betón kaloty 

(mladý) 

Sieť A 

Aktivácia striekaného 

betónu (mladý) po 

vyrazení kaloty.  

2 1 

4 
Sila v slonej 

nohe kaloty 
Zaťaženie A/R 

Sila simulujúca účinok 

slonej nohy. Deaktivujú 

sa 2 slonie nohy naraz, 

pretože dĺžka stupňa je 

2  m.   

2/6 1/2 

5 
Svorníky v 

kalote 
Sieť A 

Aplikovanie svorníkov 

z IBO R 32 nosníkov. 
2 1 

6 

Striekaný 

betón kaloty 

(vyzretý) 

Okrajové 

podmienky 
A 

Nárast modulu pružnosti 

striekaného betónu.  
3 1 

7 Stupeň Sieť R Záber dĺžky 2 m.  5 2 

8 

Striekaný 

betón stupňa 

(mladý) 

Sieť A 

Aktivácia striekaného 

betónu (mladý) po 

vyrazení stupňa.  

6 2 

9 
Sila v slonej 

nohe stupňa 
Zaťaženie A/R 

Sila simulujúca účinok 

slonej nohy. Deaktivujú 

sa 2 slonie nohy naraz, 

pretože dĺžka dna je 

4  m.    

6/13 2/4 

10 
Svorníky v 

stupni 
Sieť A 

Aplikovanie svorníkov 

z IBO R 32 nosníkov. 
6 2 

11 

Striekaný 

betón stupňa 

(vyzretý) 

Okrajové 

podmienky 
A 

Nárast modulu pružnosti 

striekaného betónu. 
7 2 

12 Dno Sieť R/A Záber dĺžky 4 m. 12/14 4/4 

13 

Striekaný 

betón dna 

(mladý) 

Sieť A 

Aktivácia striekaného 

betónu (mladý) po 

vyrazení dna. 

13 4 

14 

Striekaný 

betón dna 

(vyzretý) 

Okrajové 

podmienky 
A 

Nárast modulu pružnosti 

striekaného betónu. 
14 4 
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15 
Ihly dĺžky 

4  m 
Sieť A 

Aplikovanie IBO R32 

ihiel s cementovou 

výplňou. 

2 4 

16 
Ihly dĺžky 

9  m 
Sieť A 

Aplikovanie IBO R51 

ihiel s cementovou 

výplňou. 

1 4 

Poznámka : (A – aktivácia prvku, R – deaktivácia prvku). 

 

Z tabuľky č.9 je evidentná zložitosť numerického modelu. Model podrobene zachycuje 

proces výstavby, pričom nepodceňuje žiadnu z fáz či už budovania, alebo vystužovania tunela. 

Výsledok takto podrobného modelu bude pravdepodobne bližšie inklinovať k reálnemu stavu 

prostredia, ktoré panuje počas výstavby. Je potrebné podotknúť fakt, že v praxi 3D modelovanie 

nie je až tak rozšírené. Je to zapríčinené jednak vysokou cenou geotechnických softvérov, 

a jednak zložitosťou softwarov samotných. DP je však práca teoretická, ktorej hlavným cieľom 

je podrobne nasimulovať podmienky počas výstavby, pričom sa snaží implementovať všetky 

možné vstupy, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú napäťo-deformačný stav prostredia.   

Pri takomto množstve dát vzniká veľký priestor pre subjektívne chyby. Je preto nutná 

neustála kontrola procesu vytvárania modelu.  
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Obrázok 20 : Postup razenia a vystužovania- model 1 

Poznámka : Pre prehľadnosť nie sú v ilustrácií zapnuté okrajové podmienky modelu. 

 

Iniciačná fáza 

 

 

   

Nábeh pevnosti SB 

ceq 
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6.2 Upravený návrh  – model č.2 

Celý postup razenia a primárneho vystuženia tunela korešponduje s upravený návrhom 

podľa triedy VT7/5. Etapy razenia, resp. vystuženia numerického modelu, sú zhrnuté 

v nasledujúcej tabuľke.   

 

Tabuľka 10 : Postup razenia a vystužovania (model č.3) 

Iniciačná fáza (pôvodný stav, okrajové podmienky systému, vlastná tiaž) 

Č. Názov Typ A/R Popis 
Štartovacia 

pozícia 

Cyklickosť 

 

1 Kalota Sieť R 

Záber dĺžky 2 m. (Reálny 

záber je 1 m, ale z dôvodu 

dosiahnutia cykličnosti 

postupu sa v modeli spojili 2 

zábery do jedného. )  

1 3 

2 
Vystužená 

čeba kaloty 

Okrajové 

podmienky 
A 

Ekvivalentná súdržnosť je 

aktivovaná vo 

vzdialenosti10 m pred 

čelbou. Po iniciačnej fáze je 

prvých 10 m zaktivovaných.  

1 3 

3 

Vystužená 

čelba 

stupňa 

  

Okrajové 

podmienky 
A 

Ekvivalentná súdržnosť je 

aktivovaná vo 

vzdialenosti10 m pred 

čelbou. Po iniciačnej fáze je 

prvých 10 m zaktivovaných. 

5 3 

4 

Vystužená 

čelba dna 

 

Okrajové 

podmienky 
A 

Ekvivalentná súdržnosť je 

aktivovaná vo vzdialenosti 

10 m pred čelbou. 

Po iniciačnej fáze je prvých 

10 m zaktivovaných. 

8 6 

5 Dáždnik  
Okrajové 

podmienky 
A 

Zaktivizovanie dáždnika 

z nosníkov IBO R51.Prvý 6 

metrový dáždnik sa aktivuje 

už po iniciačnej fáze. 

7 9 

6 
SB kaloty 

(mladý) 
Sieť A 

Aktivácia striekaného 

betónu (mladý) po vyrazení 

kaloty 

2 3 

7 

Sila 

v slonej 

nohe kaloty 

Zaťaženie A/R 
Sila simulujúca účinok 

slonej nohy. 
2/9 3/3 

8 
Svorníky v 

kalote 
Sieť A 

Svorníky v kalote z IBO 

R32.  
2 3 

9 
SB kaloty 

(vyzretý) 

Okrajové 

podmienky 
A 

Nárast modulu pružnosti 

striekaného betónu. 
3 3 

10 Stupeň Sieť R Záber dĺžky 2 m.  8 3 
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11 
SB stupňa 

(mladý) 
Sieť A 

Aktivácia striekaného 

betónu (mladý) po vyrazení 

stupňa. 

9 3 

12 

Sila 

v slonej 

nohe stupňa 

Zaťaženie A/R 

Sila simulujúca účinok 

slonej nohy. Deaktivujú sa 

2 slonie nohy naraz, 

pretože dĺžka dna je 4 m.   

9/19 3/6 

13 
Svorníky 

v stupni. 
Sieť A 

Svorníky v stupni z IBO 

R32.  
9 3 

14 
SB stupňa 

(vyzretý) 

Okrajové 

podmienky 
A 

Nárast modulu pružnosti 

striekaného betónu. 
10 3 

15 Dno Sieť R/A Záber dĺžky 4 m.  18/20 6/6 

16 SB dno Sieť A 

Aktivácia striekaného 

betónu (mladý) po vyrazení 

dna. 

19 6 

17 
SB dno 

(vyzretý) 

Okrajové 

podmienky 
A 

Nárast modulu pružnosti 

striekaného betónu. 
20 6 

18 
Injektážne 

svorníky 
Sieť A 

Perforované nosníky IBO 

R32.  
19 6 

19 Injektáž 
Okrajové 

podmienky 
A 

Zaktivizovanie 

preinjektovanej oblasti.  
20 6 

Poznámka : (A – aktivácia prvku, R – deaktivácia prvku). 
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1 – Zaktivovanie jadra pred čelbou. 

2 - Zaktivovanie dáždnika. 

3 – Zaktivovanie injektáže. 

4 – Nárast pevnosti striekaného betónu. 

Obrázok 21 : Postup razenia a vystužovania - model 2 

1 2 3 

4 

 

 

  

 

 1 4 

2 

3 
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6.3 Alternatívny návrh – model č.3 

Model bol navrhnutý podľa základných téz metódy ADECO-RS. Alternatívny návrh 

vychádzal z literatúry pána Lunardiho [3], ktorý je považovaný za otca metódy.   

 

Tabuľka 11 : Postup razenia a vystužovania (model č.2) 

Iniciačná fáza (pôvodný stav, okrajové podmienky systému, vlastná tiaž) 

Č. Názov Typ A/R Popis 
Štartovacia 

pozícia 

Cyklickosť 

 

1 Kalota Sieť R 
Záber dĺžky 1,5 m. Razí sa 

na celý profil.   
1 1 

2 
Vystužená 

čelba 

Okrajové 

podmienky 
A 

Ekvivalentná súdržnosť je 

aktivovaná vo vzdialenosti 

10,5 m pred čelbou. 

Po iniciačnej fáze je prvých 

10,5 m zaktivovaných. 

1  1 

3 Dáždnik  
Okrajové 

podmienky 
A 

Zaktivizovanie dáždnika 

z nosníkov IBO R51.Prvý 6 

metrový dáždnik sa aktivuje 

po iniciačnej fáze. 

3 4 

4 SB (mladý) Sieť A 

Aktivácia striekaného 

betónu (mladý) po vyrazení 

záberu. 

2 1 

5 Podpory  
Okrajové 

podmienky 
A/R 

Zvislá podpora v mieste 

napojenia SB na masívnu 

protiklenbu. Deaktivácia 

z dôvodu vybudovania 

definitívneho ostenia.   

3/13 1/1 

6 
Svorníky 

 
Sieť A Svorníky z IBO R32 2 1 

7 
SB 

(vyzretý) 

Okrajové 

podmienky 
A 

Nárast modulu pružnosti 

striekaného betónu. 
3 1 

8 Protiklenba Sieť A 
Protiklenba z liateho betónu 

dĺžky 4,5 m.  
4 3 

9 
Definitívne 

ostenie 
Sieť A 

Definitívne ostenie hrúbky 

0,9 m sa buduje 18 m za 

čelbou na protiklenbe.  

12 1 

Poznámka : (A – aktivácia prvku, R – deaktivácia prvku). 
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Obrázok 22 : Postup razenia a vystužovania - model 3 

Iniciačná fáza 2 3 

  

4   

 

 

1 – Zaktivovanie jadra pred čelbou.   4 – nárast pevnosti primárneho ostenia 

2 - Zaktivovanie dáždnika    5 – Sekundárne ostenie 

3 - Protiklenba 

1 

2 

3 

4 5 



- 51 - 

 

7 INTERAKČNÝ DIAGRAM  

7.1 Interakčný diagram ostenia kaloty a stupňa tunela [7]  

Ostenie modelu 1,2 je hrúbky 350 mm (C25/30) vystužené sieťovinou (Ø 8, veľkosť oka 

150*150) triedy B500B a prídavnou výstužou priemeru 10 mm v počte 3 ks pri hornom, 

aj dolnom okraji. Krytie výstuže má veľkosť 45 mm. Spoločné ťažisko výstuží, vstupujúcich 

do statického výpočtu, je vo vzdialenosti 56 mm od okraja ostenia. Ostenie je vystužené 

symetricky. 

Interakčný diagram je spočítaný na charakteristickom výseku dĺžky 1 m (Obrázok 23). 

Vo výpočte interakčného diagramu sa neuvažoval vplyv oblúkovej výstuže BRETEX:  

 

 

Obrázok 23 : Rez primárnym ostením kaloty, stupňa (model č. 1 a 2) 

 

Tabuľka 12 : Parametre výstuže a betónu 

Betón C25/30 Oceľ B500B 

γC 1,5 γS 1,15 

fck 25 MPa fyk 500 MPa 

fcd 16,67 MPa fyd 434.78 MPa 

α = 1.0 εyd 2.17 ‰ 

εcu3 3.5 ‰ Es 200 GPa 

εc2 2.0 ‰  

λ 0,8 

η 1,0 
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Bod 0/ Dostredný tlak :  

V betónu po celej ploche je dosiahnuté pomerné pretvorenie εc2 = 2.0 ‰. 

σs1 = σs2 = ES εs = 200 · 103 · 2·10-3 = 400 MPa  
 

Fs1 = As1 · σs1  = 5,88 · 10-4 · 400·103 = 235,2  kN  

Fs2 = As2 · σs2  = 5,88 · 10-4 · 400·103 = 235,2  kN  

Fc = Ac · fcd  = 0,35· 1 · 16,67·103 = 5833,45 kN  

 

NRd0 = -Fc - Fs1 - Fs2 = -5833,45-2*235,2 = - 6303,85 kN 

MRd0 = 0 kNm 

 

Bod 1  

Neutrálna os prechádza ťažiskom vonkajšej výstuže. V tlačených vláknach je 

dosiahnuté pomerné pretvorenie εcu3 = 3,5 ‰. 

x = d = 0,294 m  

 

εs1= 0,0 → σs1 = 0,0 MPa  

εs2 = (εcu3/x)*(x – d2) = (0,0035/0,294)*(0,294– 0,056) = 2,83 ‰ →   

σs2 = fyd = 434,78 MPa  

 

 Fs1 = As1 * σs1  = 5,88·*10-4*0,0 = 0 kN  

 Fs2 = As2 * σs2  = 5,88*10-4*434,78 =  255,65 kN 

Fc = b*λ*x*σc  = 1*0,8*0,294*16,67*103 = 3920,78 kN  

 

NRd0 = -Fc + Fs1 + Fs2 = - 3920,78 - 255,65 = - 4176,43 kN 

MRd0 = Fc*zc +  Fs2*d2 = 3920,78*0,0574 + 255,65*0,119 = 255,47 kNm 

 

Bod 2  

V tlačených vláknach betónu je dosiahnuté pomerné pretvorenie εcu3 = 3,5 ‰ a v ťaženej 

výstuži je dosiahnutá medza klzu.  

 

x = xbal1 z podmienky : xbal1/ εcu3 = (d - xbal1)/εs1 :  

 

εs1 = εyd = 2,17 ‰ (σs1 = fyd)  

xbal1 = (εcu3/( εcu3 + εs1))*d = (3,5‰ / (3,5‰+2,17 ‰))*0,294 = 0,181 m  

εs2 = (εcu3/ xbal1)*(xbal1 – d2) = (0,0035/0,181) (0,181 – 0,056) = 2,41‰ >  
εyd = 2,17 ‰ → σs2 = fyd =434,78 MPa 

 

Fs1 = As1*σs1  = 5,88*10-4 *434,78*103 = 255,65 kN  

Fs2 = As2*σs2  = 5,88*10-4 *434,78*103 = 255,65 kN  

Fc = b*λ*xbal1*σc  = 1*0,8*0,181*16,67*103 = 2413,82 kN  
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NRd2 = -Fc - Fs2 + Fs1 = -2413,82 + 255,65 - 255,65= - 2413,82 kN  

MRd2= Fc*zc + Fs2*zs2 + Fs1*zs1 = 2413,82*0,1026 + 255,65*0,119*2 

= 308,50 kNm 

Bod 3 

Jedná sa o čistý ohyb, to znamená, že poloha neutrálnej osy je určená z podmienky            

NRd3 = 0 kN.  

 

Fs1 = As1*σs1  = 5,88*10-4 *434,78*103 = 255,65 kN  

Fs2 = As2*σs2  = 5,88*10-4 *434,78*103 = 255,65 kN  

 

NRd3 = Fs1 – Fs2 + Fc = -255,65 + 255,65 +Fc → 

Veľkosť tlačenej oblasti sa v tomto prípade rovná nule. Je to z toho dôvodu, že sa jedná 

o symetrickú úlohu. Tlačená výstuž je v silovej rovnováhe s ťahanou výstužou.  

 

NRd3 = 0 kN 

MRd3 = 2*zs*Fs = 2*0,119*255,65 = 60,84 kNm 

 

Bod 4 

Neutrálna os prechádza ťažiskom vnútornej výstuže, pričom v tlačenej časti pomerné 

pretvorenie nedosahuje medzných hodnôt.  

 

Fs1 = 0 kN  

Fs2 = As2*σs2 = 5,88*10-4 *434,78*103 = 255,65 kN  

Fc = 0 kN  

 
NRd4 = Fs2 = 255,65 kN 

MRd4 = Fs2*zs2 = 30,42 kN 

 

Bod 5 

Vo výstuži pri hornom aj dolnom povrchu je dosiahnutá medza klzu.  

 

Fs1 = As1*σs1  = 5,88*10-4 *434,78*103 = 255,65 kN  

Fs2 = As2*σs2  = 5,88*10-4 *434,78*103 = 255,65 kN  

 

NRd4 = Fs2 = 511,3 kN 

MRd4 = 0 kNm 
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Tabuľka 13 : Body interakčného diagramu (kalota, stupeň) 

Body interakčného diagramu  MRd (kNm) NRd (kN) 

Bod 0 0 -6303,9 

Bod 1 189,08 -4176,4 

Bod 2 212,81 -2413,8 

Bod 3 30,91 0 

Bod 4 15,45 255,65 

Bod 5 0 511,3 

 

 

 

 
 

 

Obrázok 24 : Interakčný diagram primárneho ostenia kaloty, stupňa 
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7.2 Interakčný diagram ostenia dna tunela [7] 

 

Obrázok 25 : Rez primárnym ostením protiklenby (model 1 a 2) 

 

Tabuľka 14 : Body interakčného diagramu (dno) 

Body interakčného diagramu  MRd (kNm) NRd (kN) 

Bod 0 0 -5282,6 

Bod 1 189,08 -3500,38 

Bod 2 212,81 -2067,08 

Bod 3 30,91 0 

Bod 4 15,45 153,04 

Bod 5 0 306,08 

 

 
Obrázok 26 : Interakčný diagram ostenia dna 
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8 POSÚDOK PRIMÁRNEHO OSTENIA 

V ďalšom texte je posúdené primárne ostenie modelu č 1 a 2. V modeli č.3 (ADECO-RS) 

sa primárne ostenie neposudzovalo z toho štatútu, že sa predpokladá bezproblémové prenesenie 

zaťaženia extrémne únosným primárnym ostením.   

8.1 Posudok primárneho ostenia – model č.1 

Maximálna hodnota normálovej sily, resp. ohybového momentu, sa nachádzala v relatívne 

tesnej blízkosti okrajových podmienok, ktoré výsledné hodnoty s najväčšou 

pravdepodobnosťou ovplyvnili. Preto sa neposudzovali max. hodnoty normálovej sily 

a ohybového momentu z celého ostenia tunela, ale z vhodne zvolených charakteristických rezov 

(Obrázok 27).  

Primárne ostenie sa posúdilo v charakteristických rezoch pri vyrazení 35 m dĺžky tunela, 

a to v kalote, po vyrazení stupňa a uzavretí celého profilu. Ostenie sa posudzovalo 

na kombináciu max. ohybového momentu a jemu príslušnú normálovú silu, ďalej 

na kombináciu max. normálovej sily a jej príslušný ohybový moment v charakteristickom reze.  

 

 

 

Obrázok 27 : Charakteristické rezy – model č. 1 

 

V posudku sa neuvažoval vplyv oblúkovej výstuže BRETEX. 
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8.2 Posudok primárneho ostenia - model č. 2 

Maximálna hodnota normálovej sily, resp. ohybového momentu, sa nachádzala v relatívne 

tesnej blízkosti okrajových podmienok, ktoré hodnoty ovplyvnili. Preto sa neposudzovali 

max. hodnoty normálovej sily a ohybového momentu z celého ostenia tunela, ale len vo vhodne 

zvolených charakteristických rezoch.   

Primárne ostenie sa posúdilo v charakteristických rezoch pri vyrazení 40 m dĺžky tunela, 

a to v kalote, po vyrazení stupňa a uzavretí celého profilu. Ostenie sa posudzovalo 

na kombináciu max. ohybového momentu a jemu príslušnú normálovú silu, ďalej 

na kombináciu max. normálovej sily a jej príslušný ohybový moment v charakteristickom reze.  

 

 

 

 

 

Obrázok 28 : Charakteristické rezy – model č.2 

 

 

V posudku sa neuvažoval vplyv oblúkovej výstuže BRETEX. 
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8.3 Vnútorné sily pôsobiace v pozdĺžnom smere 

Táto kapitola poukazuje na vznik ťahového napätia v ostení (Obrázok 29), ktoré je 

lokalizované v pozdĺžnom smere, čo je smer totožný s osou tunela. Pochopiteľne, 3D model 

lepšie opisuje vzájomnú interakciu výstuže a horniny, a preto je možná detekcia tohto typu 

namáhania. Bolo by veľmi neodborné predpokladať, že v pozdĺžnom smere nedochádza 

k napäťovým zmenám. 

Hlavným činiteľom ovplyvňujúci zmenu napätia v pozdĺžnom smere je deformácia tubusu 

tunela. Celý tubus je nutné brať ako kontinuálne teleso, pre predstavu sa dá použiť trubka, ktoré 

sa deformuje spojite. Deformácia ostenie bezprostredne po vybudovaní je rovná 0 m. 

S narastajúcim časom dochádza k zväčšovaniu deformácie ostenia tubusu, nemyslí sa bočná 

deformácia alebo deformácia počvy, ale deformácia  tubusu ako celku. To spôsobí „ohýbanie“, 

a tým zmenu vnútorných síl tubusu v pozdĺžnom smere. V drvivej väčšine prípadov dochádza 

k zväčšovaniu deformácií v zvislom smere (Obrázok 29).  

Ostenie musí byť dostatočne únosné v pozdĺžnom smere, aby tieto namáhania dokázalo 

preniesť. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa v ostení aplikuje oblúková výstuž BRETEX, 

ktorá prispieva k únosnosti tubusu v pozdĺžnom smere. DP sa nezaoberá posudkom tohto typu 

namáhania, len poukazuje na jeho výskyt. Podcenením pozdĺžneho ťahového namáhania môže 

doisť až k výskytu lokálnych trhlín, ktoré môžu v najhorších prípadoch skončiť prelomením 

ostenia. 

Na vnútorné sily v tubuse má, samozrejme, vplyv rada ďalších subjektívnych 

a objektívnych faktorov.  
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vo vrchole kaloty (m). 

Normálové sily v pozdĺžnom smere Vznikajúce enklávy 

ťahového namáhania 

Obrázok 29 :Evokovanie ťahového napätia v pozdĺžnom smere 
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9 SEKUNDÁRNE OSTENIE  

Jednou zo základných teoretických téz metódy ADECO-RS je vytvorenie extrémne tuhého 

sekundárneho ostenia, ktoré sa buduje v relatívne tesnej blízkosti (cca 2xØ tunela) 

za primárnym ostením, v našom prípade  18 m. Sekundárne ostenie sa buduje na masívnej 

protiklenbe. Protiklenba sa realizuje po každom 3 zábere (Obrázok 30).  

Tak ako bolo napísané vyššie, hlavný cieľ tuhého ostenia je minimalizovať zásah 

do primárnej napätosti masívu. Podľa pána Lunardiho má extrémne tuhé ostenie „podoprieť“ 

pozdĺžnu horninovú klenbu, ktorá vzniká pri razení tunela.  

 

 

 

Obrázok 30 : Sekundárne ostenie 

V tabuľke 15 sú výsledky numerickej analýzy sekundárneho ostenia modelu č.3. Plastické 

body (červené bodky) boli detegované predovšetkým v protiklenbe, a to v relatívnej tesnej 

blízkosti čelby. Je možné konštatovať, že väčšina plastických bodov vznikla pri hornom 

povrchu protiklenby. Po vybudovaní sekundárneho ostenia došlo vo väčšine prípadov 

k opätovnému priťaženiu bodov (modré bodky). 

Materiál sekundárneho ostenia v numerickom modeli je liaty betón (C30/37) bez výstuže.  

Prioritným cieľom DP nebol návrh sekundárneho ostenia v plonom rozsahu, ale hlavne 

simulovanie jeho vplyvu na napaťovú odozvu masívu. Pre návrh riešenia výstuže protiklenby 

by bolo vhodné modelovať ostenie pomocou 2D prvkov. Napriek tomu by sa dali výsledky 

modelu č.3 využiť, napríklad : pri návrhu detailu napojenia protiklenby a primárneho ostenia, 

protiklenby a sekundárneho ostenia či analýze koncentrácie napätia v pravouhlých prechodoch 

protiklenby.V tabuľke 15 je možné vidieť vystuženie protiklenby tunela Tartaiguille. 

Na fotografií je krásne vidieť okrem vystuženia aj napojenie primárneho ostenia na protiklenbu.  

18 m 

4,5 m 

Sekundárne ostenie 

Segmenty protiklenby 
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Tabuľka 15 : Výsledky numerického modelu č.3 

Sekundárne ostenie 

 

Plastické body 

 

Plastické body v segmente protiklenby 

 

Vystuženie protiklenby tunela Tartaiguille [3] 

 
 

Napojenie 

primárneho ostenia 

na protiklenbu 

Masívne 

vystuženie 

protiklenby 
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10 POSÚDENIE STABILITY ČELBY  

Tak ako bolo napísané vyššie, tunel Žilina má obrovské problémy so stabilitou čelby. 

Pôvodný návrh (model č.1) sa z tohto hľadiska ukázal ako nedostatočný, keď vplyvom 

nestability čela tunela došlo v STT k prelomeniu čelby, ktorého prejavy siahali až na povrch. 

Preto došlo k rozsiahlej modifikácií projektu (model č.2), ktorého hlavným rysom bola masívna 

stabilizácia čelby sklolaminátovými kotvami.  

Kotvy sa v numerických modeloch najväčšou mierou prejavia v súdržnosti prekotveného 

materiálu. Ekvivalentné hodnoty súdržnosti prekotvenej oblasti s príslušným počtom kotiev sú 

v tabuľke č 5.   

V kapitole (3.2.3 Význam čelbového jadra) je teoreticky opísaní dopad vystuženia predpolia 

tunela. Zjednodušene sa dá povedať, že výstuž v predpolí vytvorí objem zeminy so zvýšenou 

tuhosťou. Táto tuhšia zemina vytvára akýsi „špunt“, ktorý zvyšuje stabilitu čelby a súčasne 

zmierňuje deformačný prejav v predpolí tunela. Podľa pána Lunárdiho sa dajú deformácie 

tunela rozdeliť do troch kategórií : konvergencie, pre-konvergencie a extruzia čelby.  

V tabuľke 17 je zachytená extruzia čelby jednotlivých modelov. Extruzia modelu 2 a 3 je 

výrazne nižšia než v prípade prvého modelu. Obrázok je však nutné brať s rezervou, pretože 

konštitutívny pružno-plastický model Mohr-Coulomb nedokáže častokrát relevantne zachytiť 

deformačný stav.    

Stabilita čelby bola skúmaná pomocou plastických bodov. V tabuľke 16 sú výsledky 

numerických modelov, ktoré jasne deklarujú pozitívny dopad vystuženia. V modeli č. 2 a 3 

nedošlo k vytvoreniu plastických bodov v prekotvenej oblasti. Naopak model č. 1 vykázal 

zvýšený počet plastických bodov v čelbe tunela. Na základe tohto výsledku sa dá predikovať 

nestabilita čelby v modeli č.1.   

Statický posudok pôvodného návrhu tunela Žilina bol vytvorený v 2D prostredí, 

ktoré nedokáže vierohodne opísať interakciu horniny s výstužou v blízkosti čelby. Aj to 

možne byť jeden z dôvodov zlyhania stability čelby. V realite sa pod nestabilitu čelby podpísala 

rada ďalších faktorov, napríklad: zvýšené prietoky vody, neočakávané geotechnické 

podmienky, nízke nadložie, atď. 

Dá sa len polemizovať či by k mimoriadnej situácií došlo v prípade, keby návrh primárneho 

ostenie vychádzal z výsledkov 3D analýzy napäťo-deformačného stavu masívu.  
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Tabuľka 16 : Výsledky analýzy stability čelby 

MODEL č.1 

 

Pozn. : -Pre prehľadnosť sú vypnuté plastické body okolitej zeminy. 

MODEL č.2 

 

 

- Vyrazených 40 m dĺžky tunela  

- Počet sklolaminátových kotiev  

140 . 

- V čelbe nevznikajú plastické  

body 

MODEL č.3 

 

 

- Vyrazených 49,5 m dĺžky 

tunela  

- Počet sklolaminátových kotiev  

140 . 

- V čelbe nevznikajú plastické  

body 

Vyrazených 35 m dĺžky tunela  
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Tabuľka 17 : Deformácia čelby (model 1.2 a 3) 

MODEL č.1 

 

 

 

MODEL č.2 
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MODEL č.3 
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11 ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE  

 

Diplomová práca sa zaoberala 3D numerickou analýzou napäťo-deformačného stavu tunela 

Žilina. Namodelovali a vyhodnotili sa 3 varianty postupu razenia, a to pôvodný návrh 

(model č. 1), upravený návrh (model č.2) a alternatívny návrh (model č.3). Hlavná pozornosť 

sa upriamila na napäťo-deformačný stav v blízkosti čelby. Modely boli vytvorené v softwaru 

MIDAS GTS NX, pričom sa snažili, čo najlepšie aproximovať skutočný stav.   

 

Tunel má počas svojej výstavby veľké problémy so stabilitou predpolia. Vplyvom týchto 

problémom došlo k mimoriadnej situácií (prelomenie čelby). Výsledky modelu č.1 potvrdili 

možné riziko nestability čelby, keď sa v predpolí tunela zaznamenal zvýšený počet plastických 

bodov. Na základe výsledkov sa dá predpokladať, že model č.1 dokázal vierohodne reflektovať 

reálne stabilitné podmienky, ktoré panujú počas výstavby. Primárne ostenie zo SB v modeli č.1 

vyhovelo.  

 

Mimoriadna udalosť viedla k modifikácií projektu primárneho ostenia (model č.2). 

Primárne ostenie upraveného návrhu, ktorého hlavnou rysou bolo masívne kotvenie čelby 

sklolaminátovými kotvami, vyhovelo. Masívne prekotvenie sa premietlo do stability predpolia 

tunela, dôsledkom čoho plastické body v čelbe nevznikali. 

 

Model č 3 bol navrhnutý v súlade s tézami metódy ADECO-RS. V modeli č.3 nevznikli 

plastické oblasti v predpolí tunela, pretože sa opäť navrhlo masívne prekotvenie čelby.  

Primárne ostenia z masívnych valcovaných profilov (HEB 300) a striekaného betónu 

s rozptýlenou výstužou sa neposudzovalo. Predpokladá sa, že extrémne tuhé ostenie dokáže 

preniesť zaťaženie.   

Tuhé sekundárne ostenie bolo namodelované pomocou 3D prvkov, v ktorých sa skúmal 

výskyt plastických oblastí. Sekundárne ostenie tvoril liaty betón C 30/37, kde sa neuvažoval 

vplyv výstuže. Prioritným cieľom DP nebol návrh sekundárneho ostenia modelu č.3 v plnom 

rozsahu, ale len simulovanie jeho účinku na deformačnú odozvu masívu. Na špecifikovanie 

výstuže a detailov definitívneho ostenia by sa musel vypracovať samostatný model s na to 

kladeným dôrazom.  
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Metóda ADECO-RS sa dá chápať ako vhodná alternatíva k NRTM, ktorá je v našich 

končinách viac rozšírená a zaužívaná. Razenie pomocou metódy ADECO-RS má však viacero 

špecifík. Jedným z nich je budovanie sekundárneho ostenia v tesnom závese za primárnym 

ostením. V tuneli tak pracuje vyšší počet pracovníkov, a to , samozrejme, vedie k zvýšením 

nárokom na logistický plán a bezpečnosť pri práci. Jedným z pozitívov je aplikovanie metódy 

na výstavbu tunela Višňové na Slovensku.  

 

Dôležitú súčasť pri všetkých 3 modeloch tvorila výstuž z IBO nosníkov (ihlovanie, resp. 

svorníky). Vo všetkých modeloch sa vplyv týchto prvkov primárneho ostenia simuloval. DP sa 

však nezaoberala samotným posúdením tohto typu vystuženia.   

 

V DP som neporovnával výsledky 3D analýzy napäťo-deformačného stavu 

s geotechnickým monitoringom, pretože práca preberala vstupné parametre z IGHG prieskumu, 

zatiaľ čo skutočne zastihnuté podmienky v trase tunela boli výrazne odlišné.  
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