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Anotace 
 

Disertační doktorská práce se zabývá studiem seizmických účinků 
trhacích prací v malých vzdálenostech od zdroje vibrací, v tzv. blízké zóně. 
V práci jsou shrnuty výsledky vlastních seizmických měření, přičemž 
vzdálenost nejbližších senzorů byla první metry. Experimentální měření 
byla realizována na šesti významných tunelových stavbách v České 
republice, ve kterých bylo použití trhacích prací součástí technologie ražby. 
Jednalo se o ražby mělce pod povrchem vedených tunelů v různých 
geologických podmínkách. Senzory byly umístěny přímo v důlním díle 
nebo na povrchu nad ražbou. K měření byly používány třísložkové senzory 
a digitální záznamové aparatury. Analýza naměřených dat (rychlost 
kmitání) umožnila pomocí Langeforsova vztahu vypočítat koeficienty 
přenosu prostředí K  pro blízkou zónu v daných lokalitách. Hlavním 
výsledkem výzkumu je doplnění a zpřesnění poznatků o seizmických 
projevech vyvolaných trhacími pracemi v malých vzdálenosti od zdroje 
vibrací. 

 
Zvláštní pozornost byla věnována metodice měření v blízké zóně. 

První experimentální měření ukázala, že ustavení senzorů má velký vliv jak 
na velikost maximálních měřených amplitud kmitání, tak i na frekvenční 
obsah záznamů. Byla realizována srovnávací měření různě uchycených a 
ustavených senzorů, a to jak v laboratoři, tak in-situ uvnitř i vně 
podzemního díla. Výsledky byly interpretovány v amplitudové i frekvenční 
oblasti. Tato měření poukázala na účelnost pevného uchycení senzoru při 
měření v blízké zóně i na výrazný vliv způsobu ustavení senzoru bez 
uchycení.  

 
V několika vybraných případech byla data z experimentálních 

měření použita ke konfrontaci s výsledky zjednodušených, 
dvojdimenzionálních matematických modelů dynamické odezvy. Všechny 
modely byly vytvořeny v programovém prostředí Plaxis 2D s dynamickým 
modulem, pracujícím na základě metody konečných prvků. Při přijetí 
určitých zjednodušení a akceptování některých nedokonalostí 
dvojdimenzionálního modelu byla prokázána použitelnost tohoto programu 
pro řešení daných dynamických úloh.  
 
Klíčová slova: Trhací práce, seizmický účinek, blízká zóna, měření, tunel, 
matematické modelování, dynamická odezva, Plaxis 2D. 
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Annotation 
 

PhD doctoral thesis deals with the study of seismic effects of 
blasting operations at small distances from the source of vibration, i.e. in the 
near zone. The thesis summarizes the results of the seismic measurements; 
the nearest distance of sensors was the first meters. Experimental 
measurements were carried out during excavation of six tunnels in the 
Czech Republic, in which blasting operations were used as part of the 
driving technology. It was a shallow tunnelling performed in different 
geological conditions. Sensors were placed directly in the workings, or on 
the surface above excavation. The measurements were realized using three-
component sensors and a digital recording apparatuses. Analyses of 
measured data (vibration velocity) enabled with respect Langefors´ 
relationship to calculate empirical parameter K (transfer constant) for near 
zone in those locations. The main result of the research is completion and 
specification knowledge of the vibration effect generated by blasting 
operations in small distance from the source of vibration. 

 
Particular attention was paid to the measurement methodology in 

the near zone. The first experimental measurements showed that the 
establishment of the sensors has a significant impact on both the value of 
the measured maximum vibration amplitudes, and frequency range of the 
records. Comparative measurements were realized to analyse different 
anchoring of sensors, both in the laboratory and in-situ inside and outside of 
the underground workings. The results were interpreted in amplitude and 
frequency domain. These measurements revealed the effectiveness of the 
hard anchoring the sensor during the measurement in the near zone and a 
significant influence on set-up of the sensor without anchoring. 

 
In some selected cases, data from experimental measurements were 

used for confrontation with the results of simplified, two-dimensional 
mathematical models of dynamic response. All models were created in a 
programming system PLAXIS 2D with dynamic modulus, working on finite 
element method. To accept certain simplifications and certain imperfections 
in two-dimensional model, the applicability of this program for the solution 
of the dynamic tasks has been demonstrated. 
 
Keywords: blasting, seismic effect, close to the zone, measurement, tunnel, 
mathematical modelling, dynamic response, PLAXIS 2D. 
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1 ÚVOD 
 

Rozvoj realizace mělkých podzemních děl je vyvolán  výstavbou 
komunikací, komunikačních sítí, kolektorů, podzemních garáží a dalších 
stavebních objektů. Vedení podzemních děl v malých hloubkách vyvolává 
mimo jiné vibrace v okolí stavby. Tyto vibrace, které jsou souhrnně 
nazývány technická seizmicita, jsou zpravidla vyvolávány aktivitami, které 
jsou součástí technologických postupů. Charakter seizmického záznamu 
v časovém měřítku je závislý především na zdroji těchto vibrací.  Jde buď o 
rychle se tlumící seizmický impulz, nebo o déle trvající rázový projev. 
Seizmické vlnění vyvolávají především odstřely trhavin, beranění pilot, 
používání vrtacích zařízení, vibračních strojů, atd. 
 

Rešerše literatury přinesla řadu významných informací, a to zvláště 
o seizmickém zatížení způsobeném trhacími pracemi (např. Bongiovani, 
1991, Isaac, 1991, Sarby, 2000, Egan et al., 2001, Revey, 2002, Kiehl a 
Werg, 2003, Spathis a Noy, 2009, Pandula a Kondela, 2010). Práce se dále 
bude zabývat výhradně problematikou trhacích prací.  Trhací práce 
produkuje seizmické vlny se širokým spektrem frekvencí, které je závislé na 
vlastnostech rozpojovaného materiálu, vlastnostech trhaviny a technologii 
prováděné trhací práce. Frekvenční spektrum seizmického záznamu trhací 
práce je významnou měrou ovlivněno prostředím, kterým se vlny šíří; 
s rostoucí vzdáleností jsou v horninovém masivu složky vyšších frekvencí 
rychleji tlumeny.  
 

Důsledkem geologických i technologických vlivů je to, že 
hledanou predikční závislost velikosti maximální rychlostí kmitání, 
hmotností dílčí nálože a vzdáleností lze stanovit pouze přibližně s využitím 
statistických metod. Skutečné maximální vyvolané hodnoty rychlosti 
kmitání v daném bodě je nutno stanovit měřením. Ve většině 
dokladovaných příkladů vykazují naměřené hodnoty značný rozptyl. To 
ukazuje i Sarsby (Sarsby, 2000) na tzv. Langeforsově vztahu ve tvaru 
V = K.Qm.l-n. V závislosti na fyzikálních vlastnostech prostředí, jímž se 
vibrace šíří, se konstanta K pohybuje v rozmezí 900 – 4000, konstanta n je v 
rozmezí 1,7 až 2,2 v závislosti na rozmezí velikosti odpovídající nálože. 
 

Vlastnosti geologického prostředí ovlivňují nejen šíření, ale také 
útlum, na rozhraních vznikají odražené a lomené vlny a jejich modifikace 
na další typy, což má zásadní vliv na výsledné vlnové pole. Podobné 
vztahy, jako předchozí, zahrnující lokální podmínky a vliv technologie 
odstřelu, jsou uváděny v mnohých publikacích. Všechny vztahy však 
obsahují empirické konstanty, které jsou stanovovány z parametrických 
měření. Analýzy vlnových obrazů jsou prováděny pro celý záznam, mohou 
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však být použity i části záznamů odpovídající odstřelu jednotlivých 
časových stupňů (např. Pandula a Leššo, 2005).  
 

Amplituda vibrací (měřená jako velikost pohybu, rychlosti či 
zrychlení) je pouze jedním parametrem. Druhým, neméně významným 
parametrem, je frekvenční obsah a dominantní frekvence signálu. Souhrnně 
řečeno, velké nálože vybuzují vibrace s vysokými amplitudami kmitání a 
nižšími frekvencemi a naopak. Riziko poškození stavebních objektů 
vibracemi je vyšší pro větší hodnoty vyvolaných amplitud kmitání a nižší 
hodnoty frekvencí. 
 

Souhrnně lze konstatovat, že intenzita vyvolaných vibrací závisí na 
mnoha parametrech (např. Kaláb, 2004), a to především na způsobu 
generování vibrací, intenzitě vibrací (vyzářené vibrační energii), 
epicentrální vzdálenosti, příp. hloubce zdroje, stavbě masivu, jímž se 
seizmické vlny šíří, a lokální geologii v místě sledovaného projevu. Velká 
různorodost příčin ovlivňujících velikost seizmického projevu na povrchu je 
důvodem, proč nelze získat věrohodnější výsledky bez většího množství 
měření a proč nelze sestavit jednoduché závislosti, zvláště v malých 
vzdálenostech. Při posuzování vlivu technické seizmicity na objekty je často 
využíváno také matematické modelování v různých programových 
systémech (např. Sakai et al, 2005, Hori, 2006). 
 
 V předkládané doktorské disertační práci jsou představeny výsledky 
experimentálních seizmických měření a jejich analýza. Měření byla 
realizována uvnitř mělce pod povrchem vedeného podzemního díla 
(budoucí počva tunelu, počva dílčího výrubu) i vně díla, a to zpravidla 
v malé vzdálenosti od zdroje vibrací (první metry až desítky metrů), tedy 
v tzv. blízké zóně. Tato měření byla realizována v průběhu několika let na 
šesti významných tunelových stavbách v České republice. 
 
 Za základ interpretace měření byla zvolena analýza příslušného 
Langeforsova vztahu. Byly vykresleny příslušné grafické závislosti a určeny 
koeficienty K pro dané prostředí v blízké zóně. Dále byly sestaveny 
konkrétní útlumové křivky a ty byly konfrontovány s teoretickými křivkami 
na základě normy ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou 
seismicitou a jejich odezva. 
 

Zvláštní pozornost byla věnována metodice měření v blízké zóně, 
aby byl zaručen spolehlivý záznam vibrací jak v časové, tak i frekvenční 
oblasti. Byla realizována srovnávací měření různě uchycených a ustavených 
senzorů seizmických aparatur, a to jak v laboratoři, tak in-situ uvnitř i vně 
podzemního díla. Správné umístění a upevnění senzorů má např. zásadní 
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význam pro správné stanovení velikosti maximálních naměřených amplitud 
kmitavého pohybu a jeho frekvenční obsah.  
 

Z experimentálních měření byla získána unikátní data, a to zvláště 
při měření v nejkratších vzdálenostech od zdroje. V několika vybraných 
případech byla použita ke konfrontaci s výsledky zjednodušených, 
dvojdimenzionálních matematických modelů dynamické odezvy, 
vytvořených programem Plaxis 2D, pracujícím na základě metody 
konečných prvků. 
 
2  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 
 

Hlavním vědeckým cílem disertační práce je studium seizmických 
účinků trhacích prací, které vznikají v malých vzdálenostech od zdroje 
vibrací při ražbě mělce pod povrchem vedených tunelů. Vibrační projevy v 
zastavěné oblasti nad raženým silničním či železničním tunelem jsou 
typickým příkladem, který ukazuje nutnost výzkumu, neboť může dojít až 
ke vzniku poškození objektů. Výzkum v rámci této práce doplňuje stávající 
informace o seizmických projevech, a to především v nejmenších 
vzdálenostech od zdroje vibrací (blízká zóna). Unikátní seizmická měření 
umožnila stanovit reálné koeficienty přenosu prostředí K pro nejbližší 
vzdálenosti od zdroje vibrací. 
 
Dílčí základní cíle disertační práce: 
 

• Rešeršní studie s tématikou seizmiky trhacích prací a seizmických 
měření v geotechnice 

• Realizace experimentálních měření uvnitř i vně raženého 
podzemního díla v malé vzdálenosti, tzv. blízké zóně od zdroje 
vibrací (do 100 m) 

• Analýza získaných útlumových křivek a konstant přenosu prostředí 
K získaných pro blízkou zónu 

• Stanovení doporučení pro měření v malé vzdálenosti s ohledem na 
ustavení a uchycení senzoru seizmické aparatury v blízké zóně 

 
Základní metodou při řešení této disertační práce byla realizace 

seizmických měření v blízké zóně a detailní vyhodnocení záznamů 
z měření. Pro seizmická měření byly použity třísložkové snímače rychlosti 
kmitání, kterými je vybavena seismická aparatura GAIA. Všechna měření 
byla realizována na vybraných železničních a silničních tunelových 
stavbách prováděných v ČR za posledních pět let. 
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Navíc bylo v rámci práce vytvořeno několik parametrických studií 
pro posouzení vlivu vibrací na vlastní podzemní konstrukci nebo na blízký 
stavební objekt na povrchu pomocí matematického modelování v 
programovém systému Plaxis 2D a výsledky těchto výpočtových modelů 
byly konfrontovány s výsledky experimentálních měření. 

 
Předkládaná doktorská disertační práce byla zpracována při řešení 

projektu GAČR 105/09/1415 „Studium seizmických projevů trhacích prací 
a dalších vibrací v blízké zóně vyvolaných při ražbě mělkých podzemních 
děl“. 
 
3 SEIZMICKÁ EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ NA 

TUNELECH 
 
 V disertační práci byly představeny výsledky seizmických 
experimentálních měření odezvy trhacích prací v blízké zóně na mělce pod 
povrchem ražených tunelech. Při výběru lokalit se muselo vycházet 
z možností, které aktuálně, v rozmezí pěti let, nabízela výstavba tunelových 
staveb na území České republiky, kdy obzvlášť od první poloviny roku 
2010 došlo k výraznému útlumu, zpomalení výstavby a dokonce zastavení 
některých projektů v reakci na světovou hospodářskou krizi. Byly tedy 
představeny výsledky seizmických měření realizovaných na železničních 
tunelech traťového úseku Votice – Benešov u Prahy, konkrétně tunely 
Olbramovice, Tomice I a Tomice II. Dále experimentální měření na 
rekonstruovaném železničním tunelu Jablunkov a měření seizmické odezvy 
na silničních tunelech Slivenec. Pro doplnění vlastních naměřených dat byl 
také zpracován rozsáhlý soubor seizmických dat, která byla získána při 
běžném monitoringu během výstavby dálničního tunelu Klimkovice. Zde 
budou představeny výsledky a analýzy pouze z tunelů traťového úseku 
Votice – Benešov u Prahy. 

Pro zpracování celého souboru dat byla zvolena metodika, při níž 
jsou odečteny maximální hodnoty amplitud rychlosti kmitání 
na jednotlivých složkách (vertikální, horizontální radiální a horizontální 
transverzální) a následně je dopočítána složka prostorová podle vztahu:  
 

v = (vx
2+vy

2+vz
2)0,5.      (1) 

 
Pro další zpracování a analýzu byl ve všech případech použit 

Langeforsův vztah obecně používaný normou ČSN 73 0040. 
Obecně je pro tlumené kmitání přijata exponenciální závislost. Pro 

následující příklady byla vyzkoušena řada různých závislostí, ale v blízké 
zóně vychází nejtěsněji zde používaná závislost mocninová, která byla 
následně použita i pro analýzu výsledků. 
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3.1 Železniční tunely na traťovém úseku Votice – Benešov u Prahy 
 

Tunely budovaného IV. železničního koridoru jsou součástí 
transevropské železniční magistrály E55 vymezené na našem území trasou 
Děčín státní hranice – Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště státní 
hranice. Úsek trati Votice – Benešov u Prahy (Obr. 1 a 2), patřící ke IV. 
Železničnímu koridoru, byl zbudován kolem roku 1870 jako jednokolejný. 
Mezi Voticemi a Benešovem probíhaly po vzniku Československa práce na 
zdvoukolejnění tohoto úseku trati, ty však nebyly dokončeny a trať zde 
zůstala pouze jednokolejná. Na tomto úseku, který je dlouhý 18,3 km, je 
nyní v rámci stavby Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy plánováno 
zbudování celkem pěti tunelů: hloubený Votický (590 m) a čtyři tunely 
ražené Olbramovický (480 m), Zahradnický (1044 m), Tomický I (324 m) a 
Tomický II (252 m). Všechny tunely jsou projektovány jako dvojkolejné s 
návrhovou rychlostí 150 km/hod., respektive 160 km/hod. Zahradnický 
tunel je vzhledem ke své délce vybaven i únikovou štolou a šachtou. 
Výstavba byla zahájena v srpnu 2009, termín dokončení je plánován na 
prosinec 2013. (Šponar a Kossler, 2010) 
 

 
Obr. 1: Celková situace Votického, Olbramovického a Zahradnického 

tunelu 
 

Celé zájmové území patří do geomorfologické soustavy Jihočeská 
vysočina, celku Benešovské pahorkatiny. Území se nachází při 
jihovýchodním okraji středočeského plutonu, v blízkosti výběžku 
moldanubika, a je budováno zejména paleozoickými vyvřelinami, 
hlubinnými a žilnými. Horniny jsou zde obecně velmi variabilní a jsou 
charakteristické značnou petrografickou pestrostí. Převažujícími 
horninovými typy jsou v daném zájmovém území drobnozrnné žilné granity 
a aplity, v části území pak také porfyrické, středně zrnité, amfibol-biotitické 
žuly a porfyrické, středně zrnité biotitické žuly s amfibolitem sedlčanského 
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typu. Lokálně se zde vyskytují kontaktní metamorfity zastoupené 
cordieritickými rulami a migmatity. Rozpukání hornin je značné, převažuje 
zde velmi velká až velká hustota diskontinuit, pouze výjimečně byla 
zjištěna střední hustota diskontinuit. Pukliny jsou zpravidla všesměrné, 
neprůběžné a sevřené, případně vyhojené žilným křemenem. V okolí 
tektonických linií a poruchových zón jsou horniny intenzivně alterované a 
zpravidla podrcené. Kvartérní pokryv je zastoupen deluviálními a 
fluviálními sedimenty, jejichž mocnost se pohybuje od 0,5 do 10 m. 
Z hydrogeologického hlediska jsou granitické horniny jako celek poměrně 
málo propustné a disponují jen omezenou puklinovou propustností. Dotace 
vody do zvodně je zajišťována výhradně infiltrací atmosférických srážek 
v hydrogeologickém povodí, k odvodnění dochází v morfologických 
depresích do místních vodotečí. (Gramblička, Mára a Mařík, 2008) 

 

 
Obr. 2: Celková situace tunelů Tomický I a Tomický II 

 
Experimentální seizmická měření byla prováděna na tunelech 

Olbramovice, Tomice I a Tomice II. Tyto železniční tunely jsou budovány 
Novou rakouskou tunelovací metodou, jejíž součástí je také rozpojování 
hornin za pomoci trhacích prací. 
 
3.1.1 Experimentální seizmické měření na tunelu Olbramovice 

 
Experimentální seizmické měření bylo uskutečněno při trhacích 

pracích prováděných na jádře mezi staničením 220,0 a 245,0 se senzory 
nejdále na staničení 265,0. Na horní lávce raženého tunelu bylo realizováno 
celkem 12 měření ve vzdálenosti 6,5 m až 35 m od čelby (resp. 4,5 m až 33 
m od paty vývrtů). Ve všech případech se jednalo o trhací práce s celkovou 
náloží do 25 kg a s mezní náloží na jeden časový stupeň 3 kg. Vývrty byly 
vrtány ve směru osy díla a záběr byl 2 m. Všechna měření byla prováděna 
seizmickou aparaturou Gaia2T se senzorem ViGeo2. 

 
Výsledky měření z pohledu odečtu maximálních amplitud rychlosti 

kmitání na jednotlivých záznamech jsou uvedeny v tabulce 1. 
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Z dopočítaných prostorových složek maximálních amplitud rychlosti 
kmitání (podle vztahu 1) byly následně spočítány konstanty přenosu 
prostření K pro blízkou zónu tunelu Olbramovice (Tab. 2).  

 
Tab. 1: Maximální složkové amplitudy rychlosti kmitání – tunel 

Olbramovice 

 
 

Tab. 2: Konstanty přenosu prostření K pro blízkou zónu tunelu 
Olbramovice 

 
 

Příklad záznamu vlnového obrazu naměřeného v tunelu je uveden 
na obrázku 3. Na tomto obrázku je shora dolů zobrazena složka vertikální 
/Z/, dále složka horizontální radiální /N/ a transversální /E/, vodorovná osa 
je čas v sekundách (osy jsou ve stejném amplitudovém i časovém měřítku). 
Zpracovatelský SW neumožňuje přepočtení hodnot amplitud kmitání na 
fyzikální jednotky [mm.s-1], proto jsou v obrázcích svislé osy vyneseny 
v kvantovacích úrovních [cnt]. Na záznamu je na všech třech osách zřetelně 
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vidět časování trhací práce do jednotlivých časových stupňů, vyvolané 
vibrace jsou po odstřelech jednotlivých stupňů téměř utlumeny a nedochází 
tudíž ke sčítání seizmického efektu po sobě jdoucích časových stupňů. 
Délka celého záznamu odpovídá časovému rozsahu prováděné trhací práce 
a je cca 5 s.  

 
Příklad frekvenčního spektra k danému záznamu je na následujícím 

obrázku 4. Převládající frekvence v záznamech se ve všech spektrech 
nacházejí v rozmezí 30 – 50 Hz. Ve spektrech lze identifikovat široké 
výrazné píky s uvedeným rozsahem. Zvláště na záznamu svislé složky lze 
pozorovat také méně výrazné píky na vyšších frekvencích, tj. 60 – 70 Hz. 
 

 
Obr. 3: Příklad vlnového obrazu záznamu trhací práce na tunelu 

Olbramovice 
 

 
Obr. 4: Příklad frekvenčního spektra záznamu trhací práce na tunelu 

Olbramovice 
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Získané záznamy z jednotlivých odstřelů jsou si navzájem velmi 
podobné, a to v časové i spektrální oblasti. To vede k závěru, že data 
z realizovaného měření je možno použít k zobrazení Langeforsova 
empirického vztahu do grafické závislosti. Výrazné změny 
v zaznamenaných datech by zřejmě ukazovaly na významné změny 
v lokální geologii či registraci různých typů vln. 

 
Získaná závislost hodnot maximálních prostorových složek kmitání 

na redukované vzdálenosti je představena v grafu 1. Zde je vidět, že 
závislost je v tomto zobrazení velmi těsná (koeficient korelace R2 pro 
zobrazená data je 0,87). Tato skutečnost je zřejmě důsledek monotónní 
geologické stavby (z pohledu šíření seizmických vln masívem) v místě 
měření. Výjimečnost tohoto získaného vztahu je v tom, že křivka začíná již 
na hodnotě redukované vzdálenosti 2,6 m.kg-0,5 (to umožnilo měření 
seizmických účinků ve velmi malé vzdálenosti od „těžiště trhací práce“). 
 

 
Graf 1: Empirická závislost redukované vzdálenosti a maximální amplitudy 

rychlosti kmitání získaná pro tunel Olbramovice 
 
3.1.2 Experimentální seizmické měření na tunelu Tomice I 

 
Experimentální seizmické měření bylo uskutečněno při trhacích 

pracích prováděných na kalotě  mezi staničením 215,0 a 225,0. Na počvě 
raženého tunelu bylo realizováno celkem 12 měření ve vzdálenosti 20 m až 
55 m od čelby. Ve všech případech se jednalo o trhací práce s celkovou 
náloží 72 kg a s mezní náloží na jeden časový stupeň 7,2 kg. Vývrty byly 
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vrtány ve směru osy díla a záběr byl 3 m. Všechna měření byla prováděna 
seizmickou aparaturou Gaia2T se senzorem ViGeo2.  

 
Výsledky měření z pohledu odečtu maximálních amplitud rychlosti 

kmitání na jednotlivých záznamech jsou uvedeny v tabulce 3. 
Z dopočítaných prostorových složek maximálních amplitud rychlosti 
kmitání byly následně spočítány konstanty přenosu prostření K pro blízkou 
zónu tunelu Tomice I (Tab. 4).  
 

Tab. 3: Maximální složkové amplitudy rychlosti kmitání – tunel Tomice I 

 
 

Tab. 4: Konstanty přenosu prostření K pro blízkou zónu tunelu Tomice I 

 
 

Příklad záznamu vlnového obrazu naměřeného v tunelu je uveden 
na obrázku 5. Na tomto obrázku jsou shora dolů zobrazeny složky vertikální 
/Z/, dále složka horizontální radiální /N/ a transversální /E/, vodorovná osa 
je čas v sekundách (osy jsou ve stejném amplitudovém i časovém měřítku). 
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Na záznamu je na všech třech osách zřetelně vidět časování trhací práce do 
jednotlivých časových stupňů, vyvolané vibrace jsou po odstřelech 
jednotlivých stupňů téměř utlumeny. Délka celého záznamu odpovídá 
časovému rozsahu prováděné trhací práce a je cca 8 s. Příklad frekvenčního 
spektra k danému záznamu je na následujícím obrázku 6. Převládající 
frekvence v záznamech se ve spektrech horizontálních složek nacházejí 
v rozmezí 45 – 70 Hz. Ve spektru složky vertikální 45 – 120 Hz. 
 

 
Obr. 5: Příklad vlnového obrazu záznamu trhací práce na tunelu Tomice I 

 

 
Obr. 6: Příklad frekvenčního spektra záznamu trhací práce na tunelu 

Tomice I 
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Získané záznamy z jednotlivých odstřelů jsou si navzájem velmi 
podobné, a to v časové i spektrální oblasti. Data z realizovaného měření je 
možno použít k zobrazení Langeforsova empirického vztahu do grafické 
závislosti. Získaná závislost hodnot maximálních prostorových složek 
kmitání na redukované vzdálenosti je představena v grafu 2. Koeficient 
korelace R2 pro zobrazená data je 0,49.  

 

 
Graf 2: Empirická závislost redukované vzdálenosti a maximální amplitudy 

rychlosti kmitání získaná pro tunel Tomice I 
 
3.1.3 Experimentální seizmické měření na tunelu Tomice II 

 
Experimentální seizmické měření bylo uskutečněno při trhacích 

pracích prováděných na kalotě  mezi staničením 168,2 a 175,7. Na povrchu 
nad tunelovou troubou (nadloží cca 7 m) bylo realizováno celkem 27 
měření ve vzdálenosti 13,5 m až 50 m od čelby. Ve všech případech se 
jednalo o trhací práce s celkovou náloží 82 kg a s mezní náloží na jeden 
časový stupeň 4,8 kg. Vývrty byly vrtány ve směru osy díla a záběr byl 1,5 
m. Všechna měření byla prováděna seizmickou aparaturou Gaia2T se 
senzorem ViGeo2.  

 
Výsledky měření z pohledu odečtu maximálních amplitud rychlosti 

kmitání na jednotlivých záznamech jsou uvedeny v tabulce 5. 
Z dopočítaných prostorových složek maximálních amplitud rychlosti 
kmitání byly následně spočítány konstanty přenosu prostření K pro blízkou 
zónu tunelu Tomice I (Tab. 6). 
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Tab. 5: Konstanty přenosu prostření K pro blízkou zónu tunelu Tomice I 
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Tab. 6: Konstanty přenosu prostření K pro blízkou zónu tunelu Tomice II 

 
 
Příklad záznamu vlnového obrazu naměřeného na povrchu je 

uveden na obrázku 7. Délka celého záznamu odpovídá časovému rozsahu 
prováděné trhací práce a je cca 10 s.  

 
Příklad frekvenčního spektra k danému záznamu je na obrázku 8. 

Výrazný pík ve spektru svislé složky je na frekvenci 20 Hz, méně výrazný 
pak na frekvencích 60 a 110 Hz. Převládající frekvence ve spektru 
horizontální složky radiální je v rozsahu 20 – 60 Hz a ve spektru složky 
horizontální transverzální v rozsahu 40 – 70 Hz. 
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Obr. 7: Příklad vlnového obrazu záznamu trhací práce na tunelu Tomice II 

 

 
Obr. 8: Příklad frekvenčního spektra záznamu trhací práce na tunelu 

Tomice II 
 

Získané záznamy z jednotlivých odstřelů jsou si navzájem podobné 
(v časové i spektrální oblasti) a data z realizovaného měření je opět možno 
použít k zobrazení Langeforsova empirického vztahu do grafické závislosti. 
Získaná závislost je představena v grafu 3. Koeficient korelace R2 pro 
zobrazená data je 0,65. 
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Graf 3: Empirická závislost redukované vzdálenosti a maximální amplitudy 

rychlosti kmitání získaná pro tunel Tomice II 
 
 
3.2 Analýza maximálních amplitud rychlosti kmitání získaných ze 

seizmických měření 
 

Pro pět tunelů, na kterých bylo provedeno vlastní seizmické 
experimentální měření seizmické odezvy trhací práce v blízké zóně, byly na 
základě parametrů prováděných trhacích prácí vyneseny podle ČSN 73 
0040 teoretické útlumové křivky (závislost maximální amplitudy rychlosti 
kmitání na vzdálenosti od zdroje dynamického namáhání) pro dané 
prostředí (mezilehlé koeficienty K pro výpočet maximálních amplitud 
rychlosti kmitání byly interpolovány po přímce) a pro danou příslušnou 
mezní nálož. Tyto křivky (v grafech modře) byly konfrontovány s reálnými 
hodnotami naměřenými in-situ na jednotlivých tunelových stavbách 
(maximální amplituda kmitání – prostorová složka) resp. získanou reálnou 
útlumovou křivkou (v grafech červeně). Zde budou představeny tři grafy 
pro tunely Olbramovice, Tomice I a Tomice II (Graf 4 – 6).  
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Graf 4: Konfrontace útlumových křivek získaných na základě ČSN 73 0040 

resp. měření in-situ na tunelu Olbramovice 
 

 
Graf 5: Konfrontace útlumových křivek získaných na základě ČSN 73 0040 

resp. měření in-situ na tunelu Tomice I 
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Graf 6: Konfrontace útlumových křivek získaných na základě ČSN 73 0040 

resp. měření in-situ na tunelu Tomice II 
 

3.3 Analýza koeficientů přenosu prostředí získaných na základě 
seizmických měření 
 
Sarsby (Sarsby, 2000), vycházející z Langeforsova vztahu ve tvaru  

 
nlQKv )/.(=          (2) 

uvádí koeficienty přenosu prostředí K v rozmezí 900-4000 [kg-1/2.m2.s-1] pro 
hmotnost mezní nálože na jeden časový stupeň 0,4-1,6 kg, při vzdálenosti 
do 100 metrů, s variabilním koeficientem n pohybujícím se v rozmezí 1,7-
2,2. Konkrétní koeficienty K ke dvěma tunelovým stavbám zmiňuje 
Pandula (Kaláb, Pandula, Stolárik a Kondela, 2011 – v tisku). Pro tunel 
Bôrik uvádí koeficienty přenosu prostředí v rozmezí 60-290, při hmotnosti 
nálože 15-32 kg, pro vzdálenosti do 270 metrů a pro tunel Bánská Bystrica 
v rozmezí 35-130 při hmotnosti mezní nálože 3,125 kg pro vzdálenosti do 
22 metrů. Oba tunely jsou raženy v dolomitech resp. vápencích. Pandula 
vychází vycházející z Langeforsova vztahu, v němž je koeficient n roven 
jedné. Ze stejné úpravy vztahu tohoto vztahu vychází také norma ČSN 73 
0040. Na základě této normy byly do grafu vyneseny koeficienty 
K (interpolováno po přímce) v závislosti na vzdálenosti od zdroje 
dynamického namáhání (červená křivka). Tyto normové koeficienty byly 
konfrontovány se spočítanými konkrétními koeficienty přenosu prostředí K 
(Graf 7 – 9). 
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Graf 7: Závislost koeficientu přenosu prostředí K na vzdálenosti pro tunel 

Olbramovice – konfrontace s ČSN 73 0040 
 

 
Graf 8: Závislost koeficientu přenosu prostředí K na vzdálenosti pro tunel 

Tomice I – konfrontace s ČSN 73 0040 
 



 25

 
Graf 9: Závislost koeficientu přenosu prostředí K na vzdálenosti pro tunel 

Tomice II – konfrontace s ČSN 73 0040 
 

Norma ČSN 73 0040 zohledňuje zobecněné vztahy. Nezohledňuje 
však konkrétní parametry trhací práce, lokální geologii apod., proto reálné 
koeficienty přenosu prostředí K v uvedených případech nekorespondují 
s normovými. Je třeba také vzít v úvahu, že měření v malých vzdálenostech 
ovlivňuje mnohem více faktorů, než při měření ve vzdálenostech větších, 
pro které je tato norma primárně koncipována.  
 
4 EXPERIMENTÁLNÍ SEIZMICKÉ MĚŘENÍ –                  

VLIV USTAVENÍ SENZORU SEIZMICKÉ APARATURY 
 

Obecně nejsou dána žádná kritéria ani doporučení pro umístění a 
usazení senzoru seizmické aparatury mimo stavební objekt či přímo 
v raženém tunelu, kde je trhací práce zdrojem technické seizmicity. Běžně 
se během výstavby provádí seizmický monitoring na vybraných objektech 
na povrchu, které se nacházejí v možném dosahu vlivu seizmické odezvy 
prováděné trhací práce. Ve sledovaných objektech se senzor seizmické 
aparatury umísťuje na tzv. referenční stanoviště, což je buďto nejnižší 
podlaží, nebo základ objektu (ČSN 73 0040). Z toho plyne, že senzor je 
povětšinou umístěn na rovné betonové podlaze. V disertační práci byla 
představena řada experimentálních měření na vliv ustavení a také uchycení 
senzoru seizmické aparatury a to jak v laboratoři, tak in-situ uvnitř raženého 
tunelu i na povrchu nad raženým tunelem. Zde bude představeno pouze 
měření na povrchu nad tunelem Tolmice II. Toto měření probíhalo při 
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provádění trhací práce na kalotě. Měření bylo realizována na povrchu při 
nadloží cca 7 m a jednalo se o trhací práci s celkovou náloží 82 kg a mezní 
náloží na jeden časový stupeň 4,8 kg. Vývrty byly vrtány ve směru osy díla 
a záběr byl 1,5 m. Měření bylo prováděno třemi aparaturami Gaia 2T 
s třísložkovými senzory ViGeo 2 se vzorkovací frekvencí 500 Hz. Senzory 
byly umístěny ve vzdálenosti 20 m od čelby a vzájemná osová vzdálenost 
mezi senzory byla 0,5. V místě ustavení senzorů byl zastižen kvartér 
v podání tuhé písčité hlíny.  
 

Schéma měření je patrné z obrázku 9. Senzor 1 byl zcela zakopán 
do hloubky 0,4 m a zasypán zeminou. Senzor 2 byl postaven volně na terén. 
Pod senzor 3 byl zakopán kámen pravidelného kvádrového tvaru a na něj 
byl senzor ustaven. 

 

 
Obr. 9: Situace měření na povrchu nad tunelovou troubou 

 

 
Obr. 10: Vlnový obraz – senzor 1 
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Obr. 11: Vlnový obraz – senzor 2 

 
Obr. 12: Vlnový obraz – senzor 3 

 
Všechny tři vlnové obrazy pořízených záznamů jsou obdobné (Obr. 

10 – 12). Je na nich zcela jasně patrné rozčasování celé nálože na jednotlivé 
časové stupně a délka všech tří záznamů je 10 s, což odpovídá délce 
prováděné trhací práce. Každý vlnový obraz má všechny tři osy ve stejném 
měřítku, ne tak už jednotlivé vlnové obrazy záznamů mezi sebou. 
S ohledem na odečet maximálních amplitud rychlosti kmitání se jednotlivé 
záznamy liší (Tab. 6). Maximální amplitudy rychlosti kmitání u senzoru 1 
(zcela zakopaný), resp. u senzoru 3 (ustavený na zakopaném kamenu) 
vykazují na všech třech složkách, i na dopočítané prostorové složce hodnoty 
až o 100% vyšší než u senzoru 2, který byl volně postavený na terénu. 
Naopak při srovnání senzoru 1 a 3 mezi sebou se hodnoty nijak výrazně 
neliší. Rozdíl mezi hodnotami maximálních amplitud rychlosti kmitání u 
senzoru 1, resp. 3 a senzoru 2 je dán výrazně lepším přenosem vibrační 
energie, a to jak pro senzor zcela zakopaný, kdy je senzor celý v kontaktu se 
zeminovým prostředím, tak pro senzor stojící na zakopaném kamenu, kdy 
na kontaktu hornina a senzor nedochází k tak výraznému tlumení jako na 
kontaktu zemina a senzor. 
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Tab. 6: Velikosti maximálních amplitud rychlosti kmitání na záznamech 
jednotlivých senzorů 1 až 3 

. 
 

Frekvenční rozsah záznamů je u všech tří senzorů v rozmezí od 20 
Hz do cca 100 Hz a jednotlivá spektra jsou si velice podobná                 
(Obr. 13 – 15). 
 

 
Obr. 13: Frekvenční spektrum – senzor 1 
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Obr. 14: Frekvenční spektrum – senzor 2 

 

 
Obr. 15: Frekvenční spektrum – senzor 3 

 
5 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ DYNAMICKÝCH 

ÚČINKŮ TRHACÍ PRÁCE 
 

V disertační práci bylo představeno několik matematických modelů 
vytvořených programem Plaxis 2D. Matematické modely se přímo vztahují 
k jednotlivým tunelovým stavbám, které byly představeny v předchozích 
kapitolách předkládané práce a ke konkrétním problémům, řešeným v rámci 
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experimentálních seizmických měření. Obecná charakteristika tvorby 
matematického modelu v programu Plaxis 2D, vytvoření základní 
geometrie modelu, zadávání jednotlivých vstupních parametrů, okrajových 
podmínek a dynamického zatížení byly detailně popsány v kapitole 
Softwarové vybavení vlastní disertační práce. Zde bude již pouze 
představena konkrétní řešená úloha, výstupy matematického modelu a 
konfrontace s výsledky příslušného experimentálního měření in-situ. 
Obecně byla u všech v práci představených matematických modelů přijata 
s ohledem na 2D prostředí určitá zjednodušení a autor si je vědom jistých 
omezení a nedokonalostí dvojdimenzionálního rotačně symetrického 
modelu oproti reálné situaci. Dále tedy bude představen matematický model 
dynamické odezvy trhací práce realizované na tunelu Tomice II. 
 

Cílem bylo namodelovat útlumovou křivku na povrchu nad 
realizovaným tunelem, která byla následně konfrontována s reálným 
měřením in-situ. Geometrie modelu v podélném řezu tunelu (Obr. 16) a 
parametry hornin (Tab. 6) byly zaimplementovány na základě projektové 
dokumentace poskytnuté firmou Subterra (Tomeček a Lešner, 2009, Velebil, 
2010). 

 

 
Obr. 16: Geometrie matematického modelu na základě projektové 

dokumentace 
Horninový masiv je ve sledovaném úseku tvořen granitoidy. 

Horniny skalního podkladu jsou postiženy prakticky všemi stupni zvětrání 
(zcela a silně zvětralé – C1G a C2G; mírně zvětralé – C3G; navětralé – 
C4G). Kvartérní pokryv je v trase tunelu zastoupen pouze velmi omezeně a 
mělko pod povrchem přechází do písčitých zvětralin skalního podkladu. 
Převažujícím typem zemin je tuhá až pevná písčitá hlína, krytá hnědou slabě 
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humózní písčitou hlínou. Tunel je veden mělce pod povrchem, nadloží se 
v tomto úseku pohybuje kolem 6 m až 8 m. V modelu nebylo uvažováno 
s hladinou podzemní vody, neboť hladina zde není souvislá. Spíše se zde 
jedná o lokální zvodně, vázané na izolované systémy náhodně propojených, 
nezajílovaných puklin, které prostupují zcela nepropustným pevným 
masivem. 

 
Tab. 6: Parametry horninového prostředí – tunel Tomice II 

 
 

Koeficient dynamického zatížení byl spočítán za použití vztahu 
profesorky Fotievové (Bulyčev, 1988). Frekvence kmitání byla do 
matematického modelu zavedena na základě frekvenční analýzy pořízené 
z reálného záznamu průběhu rychlosti kmitání získaného při 
experimentálním měření. Fázový posun v této úloze nebyl uvažován, 
protože zavedení fázového posunu nemá vliv na výpočet. (Obr. 17) 
 

 
Obr. 17: Dynamické zatížení – tunel Tomice II 

 
Vlastní zatížení simulující trhací práci bylo v geometrii 

matematického modelu opět umístěno ve formě rovnoměrného spojitého 
zatížení v místě kaloty. Doba působení dynamického zatížení byla 0,025 s, 
přičemž tato hodnota vyplynula z převládající frekvence 40 Hz. 
 V matematickém modelu byla sledována maximální amplituda 
rychlosti kmitání ve směru vertikálním a ve směru horizontálním radiálním 
a to na povrchu ve směru ražby tunelu. Ve vzdálenosti 8 m až 55 m od 
dynamického zatížení bylo na modelovaném povrchu rozmístěno 10 bodů a 
na základě hodnot maximálních amplitud rychlosti kmitání v těchto bodech 
byly sestaveny útlumové křivky pro oba příslušné směry a tyto křivky byly 
opět konfrontovány s reálnými hodnotami naměřenými během 
experimentálního měření (Graf 10 a 11).  
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Graf 10: Konfrontace reálných hodnot maximálních amplitud rychlosti 

kmitání s namodelovanou útlumovou křivkou pro tunel Tomice II – 
vertikální směr 

 

 
Graf 11: Konfrontace reálných hodnot maximálních amplitud rychlosti 

kmitání s namodelovanou útlumovou křivkou pro tunel Tomice II – 
horizontální směr radiální 

 
6 ZÁVĚRY 
 

Disertační práce je zaměřena na studium seizmických účinků 
trhacích prací v blízké zóně. V kapitole Seizmická experimentální měření 
na tunelech byly představeny výsledky a analýzy seizmických měření z šesti 
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tunelů budovaných na území České republiky. V pěti případech se jednalo o 
vlastní experimentální měření odezvy trhací práce v blízké zóně a to ať už 
přímo v raženém tunelu na počvě nebo na povrchu nad raženým tunelem. 
V posledním, šestém případě šlo o zpracování rozsáhlého souboru dat 
pořízeného v průběhu běžného geotechnického monitoringu. Geologická 
situace na jednotlivých sledovaných lokalitách byla různá. Získaná data 
byla použita k vykreslení Langeforsova empirického vztahu do grafické 
závislosti (Graf 12) a ke spočítání konstant přenosu K (Graf 14). 

 

 
Graf 12: Empirické závislosti redukované vzdálenosti a maximální 

amplitudy rychlosti kmitání získaná pro data z šesti sledovaných tunelů 
 

Pro tunel Olbramovice byla závislost těsná s koeficientem korelace 
R2 = 0,87. U tunelů Tomice I a Tomice II byly získány poněkud volnější 
závislost s koeficienty korelace   R2 = 0,49 resp. R2 = 0,65. Z měření na 
počvě tunelů Jablunkov a Slinevec byla opět získána velice těsná závislost 
redukované vzdálenosti na maximální amplitudě rychlosti kmitání, tedy R2 
= 0,81 resp. R2 = 0,89. Naopak u tunelu Klimkovice všechny tři sestavené 
závislosti vykazují korelace, jejichž koeficient R2 nepřesáhl pro žádný 
výběrový soubor hodnotu 0,17. Protože v tomto případě k reinterpretaci 
nebyly k dispozici záznamy vlnových obrazů, ale pouze odečtené 
maximální amplitudy kmitání, můžeme o důvodech jen spekulovat. 
Nejpravděpodobnější důvody jsou různorodý seizmický projev malého 
množství odstřelené mezní nálože trhaviny a složitá geologická stavba 
(způsobující komplikovaný vlnový obraz). Celý soubor dat hodnocený jako 
jeden celek pak vykazuje velmi příznivou a těsnou korelaci s koeficientem 
korelace R2 = 0,88 (Graf 13). 
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Graf 13: Empirické závislosti redukované vzdálenosti a maximální 

amplitudy rychlosti kmitání získaná pro celý soubor dat 
 
Získané závislosti jsou statisticky významné, volnější závislosti 

jsou zpravidla získány pro malé hodnoty vzdáleností (resp. redukovaných 
vzdáleností). Z toho plyne, že kvazihomogenní geologické celky, v nichž by 
se definoval zákon útlumu seizmických vln pro malé vzdálenosti, musí být 
definovány s menší variabilitou posuzovaných parametrů. 

 

Koeficient přenosu prostředí K (závisící na podmínkách odstřelu, 
vlastnostech přenosového prostředí, druhu trhaviny, …) nabývá ve 
sledovaném souboru dat hodnot z velmi širokého intervalu (X0 – X00 kg-

1/2.m2.s-1). Pro každý představený případ byly vypočteny dvě hodnoty 
konstant přenosu K, a to pro nejmenší (K1) a největší (K2) redukovanou 
vzdálenost (při maximální amplitudě rychlosti kmitání v dané redukované 
vzdálenosti) (Tab. 7). 

 

Graf 14 znovu dokladuje uvedený poznatek, že pro větší 
vzdálenosti, v našem případě řádově nad 40 m, získáváme poměrně 
homogenní soubor koeficientů K s relativně malým rozptylem. Pro 
vzdálenosti pod 40 m však mají koeficienty přenosu prostředí K výrazně 
větší rozptyl a tato závislost není dobře definovatelná. To souvisí mj. také 
s použitím dat z lokalit s různou geologickou stavbou. Koeficienty K jsou 
v grafu konfrontovány s teoretickými koeficienty přenosu prostředí dle ČSN 
73 0040 (červená křivka) a jak je uvedeno výše, teoretické hodnoty 
nekorespondují s hodnotami reálnými. 
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Graf 14: Empirické závislosti koeficientu přenosu prostředí K na 
vzdálenosti pro data z šesti sledovaných tunelů – konfrontace s                

ČSN 73 0040 

 
Tab. 7: Přehled krajních hodnot konstanty přenosu K pro sledované tunely 
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Následující dvě kapitoly se zabývaly problematikou ustavení a 
uchycení senzoru seizmické aparatury v blízké zóně. Problematiky byla 
řešena jak laboratorně tak in-situ a výsledky byly interpretovány 
v amplitudové i frekvenční oblasti. 

 

Z měření na počvě tunelu v blízké zóně lze s ohledem na průběhy 
rychlosti kmitání zaznamenané trhací práce brát za objektivní pouze 
záznamy senzorů II a IV, tedy buďto senzor zcela zasypaný nebo senzor 
volně stojící bez přitížení. Záznamy senzorů I a III (přitížení kamenem 
v kontaktu resp. kámen bez kontaktu s počvou) jsou výrazně zkresleny 
vlivem přitížení kamenem a nelze je tedy považovat za hodnověrné.  

 

Z předešlého vyplývá, že pokud se nedá senzor důkladně připevnit 
k podkladu, je lepší jej nechat na počvě volně stát. Pokud to podklad 
umožňuje, je možno senzor celý nebo alespoň částečně zahloubit, což na 
rozdíl od libovolného přitížení nemá žádný vliv na průběh záznamu. 
Rozdíly mohou být při odečtu maximální amplitudy, zahloubený senzor 
bude vykazovat maximální amplitudy vyšší, resp. při stanovení 
frekvenčního obsahu záznamu, zakopaný senzor bude registrovat do vyšších 
frekvencí. 

 

Měření na povrchu nad raženým tunelem v blízké zóně potvrdilo 
předpoklad získaný při odečtu maximálních amplitud rychlosti kmitání u 
předešlého měření při zahloubení senzoru. Zakopaný senzor do terénu na 
povrchu registroval až o 100% vyšší hodnoty. Stejně tak frekvenční rozsah 
záznamů byl širší.  

 

Při laboratorním kruhovém měření došlo v amplitudové oblasti u 
uchyceného senzoru k výraznému omezení parazitní rezonance senzoru. 
Záznam na vodorovné složce má ostřejší nástupy s následným rychlejším 
utlumením amplitudy. Toto omezení rezonance senzoru je však významné 
pouze při buzení ve směru páskového třmenu. Ve frekvenční oblasti u 
uchyceného senzoru došlo k posunutí píků do vyšších frekvencí (cca o 20 
Hz), tedy o zpřesnění frekvenčního obsahu záznamu. Experimentální 
kruhové měření, prováděné in-situ na asfaltové cestě potvrdilo výsledky 
kruhového měření v laboratoři. Při těchto dvou experimentálních měřeních 
nebyla sledována hodnota maximální amplitudy rychlosti kmitání, neboť 
nebyl použit přesný zdroj (jen úder). Sledován byl pouze průběh rychlosti 
kmitání a příslušná spektra. 

 

Z předešlého vyplývá, že při tomto experimentálním měření jak 
v laboratoři na betonové podlaze tak in-situ na rovné asfaltové cestě byla 
potvrzena účelnost použití upínacího páskového třmenu k uchycení senzoru 
k podkladu. Lepší kvalita se projevuje hlavně v záznamu vyvolaného jevu, 
je však  limitována orientací páskového třmenu.  
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Měření v raženém tunelu prokázalo shodu mezi laboratorním 
měřením a měřením in-situ. Při použití páskového třmene lze pořizovat 
záznamy, které mají mnohem lépe zachyceno kmitání na vyšších 
frekvencích, zvláště na horizontálních složkách. Významný je také vliv 
upevnění senzoru na velikost maximálních špičkových amplitud rychlosti 
kmitání. 

 

V poslední kapitole byly navíc představeny celkem tři matematické 
modely seizmického efektu trhací práce v blízké zóně, prováděné v mělce 
budovaném podzemním díle (tunelu). Všechny tři modely byly realizovány 
programem Plaxis 2D. S přijetím určitých zjednodušení a akceptováním 
některých nedokonalostí dvojdimenzionálního modelu zde byla částečně 
ověřena použitelnost tohoto programu pro řešení daných dynamických úloh.  

 

V matematických modelech bylo zadáno dynamické zatížení za 
pomoci vzorce profesorky Fotievové. Tento vzorec však nezahrnuje 
parametry konkrétní prováděné trhací práce (mezní nálož), pouze parametry 
prostředí, v kterém je trhací práce prováděna.  

 

Celková geometrie modelů byla kvůli náročnosti výpočtu 
zjednodušená v geologii a některé aspekty, jako je např. tektonika, nelze za 
pomoci tohoto programu vůbec zohlednit. To  vede ke zjednodušení a 
zrychlení celého výpočtu, ale také k jisté nepřesnosti. V modelu také nelze 
zahrnout různé anomálie, které jsou pravděpodobně způsobeny buďto 
lokální geologickou anomálií nebo nedodržením pasportu trhacích prací 
(např. přebitím nálože).  

 

Navrhovaný postup ukazuje, že i přesto lze dosáhnout shody mezi 
reálnými hodnotami maximální amplitudy rychlosti kmitání naměřenými in-
situ a hodnotami spočítanými matematickým modelem. Takovýto 
matematický model může být součástí projektové dokumentace tunelu, resp. 
podzemní stavby a sloužit jako podklad pro pasport trhacích prací 
(dimenzování mezní nálože) a případná opatření v rámci realizované stavby 
s ohledem na povrchovou zástavbu. Popřípadě mohou být výsledky 
matematického modelu součástí inverzní analýzy geotechnického 
monitoringu a jako podklad pro měření seizmické odezvy trhacích prací 
(možná očekávaná maximální amplituda, volba rozsahu aparatury a 
spouštěcí úrovně, výběr sledovaných objektů na povrchu). 

 

Veškeré nepřesnosti a nedostatky dvojdimenzionálního modelu by 
do budoucna měl odstranit plnohodnotný 3D model realizovaný v některém 
z programových systémů jako je Cesar LCPC CLEO 3D nebo Midas GTS. 
Toto však nebylo primárním cílem předkládané disertační práce a  bude tato 
problematika spadat do oblasti dalšího zkoumání. Stejně tak je do budoucna 
plánován výzkum zaměřený na měření seizmické odezvy trhací práce přímo 
na primárním železobetonovém ostění tunelu. 
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