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Large-scale loading test of a primary tunnel lining segment for Dobrovskeho 
Tunnels in Brno 

A large-scale loading test of primary tunnel lining was carried out on a model as part of 
the construction monitoring programme. The test was performed to confirm the stress-
strain properties of shotcrete tunnel lining reinforced with HEBREX steel girders.  
 
1. ÚVOD   
 
V rámci výstavby velkého m stského okruhu v Brn  byly raženy v m stských !ástech 
Královo Pole a Žabov"esky dva paralelní dvoupruhové tunely. Trasa tunel# vedla pod 
zástavbou ulic Dobrovského a Pešinova v prost"edí tvo"eném brn nskými tégly, 
p"i!emž výška nadloží t chto tunel# se pohybovala v rozmezí 5 - 22 m. 
P"i ražb  Královopolských tunel# bylo primární tunelové ost ní tvo"eno 
z ocelobetonové konstrukce – st"íkaný beton jmenovité tlouš$ky 350 mm p"i obou 
površích vyztužený betoná"skými sít mi s dopln ním ocelovými sva"ovanými oblouky 
typu HEBREX. Ocelové nosníky HEBREX byly vyvinuty pro tuto stavbu. Konkrétní 
konstrukce vychází z rozm r# válcovaného profilu HEB200, kde p"erušovanou stojnou 
se typov  blíží prolamovaným nosník#m, kde smykovou a ohybovou tuhost dopl%uje 
prutová p"íhradovina. Do tunelového ost ní tyto výztužné oblouky byly zabudovávány 
o rozte!i 1,00 m. Principiáln  tyto prvky významným zp#sobem zvyšují únosnost a 
zatížitelnost primárního ost ní, nahrazují skružované plnost nné nosníky obdobného 
profilu a proti klasicky vyztuženému železovému betonu umož%ují zvýšené využití 
plastické únosnosti ost ní s velkou deforma!ní dráhou. 
 
Zkouška byla provedena v m "ítku 1:1 na segmentu tunelového ost ní o velikosti 2 x 5 
m, p"i!emž tento segment byl vymodelován specieln  pro tuto zkoušku. Výsledky 
zkoušky ov "ují nap $ové a deforma!ní parametry primárního ost ní pro limitní 
zatížení, které byly teoreticky stanoveny a zavedeny do statických výpo!t# primárného 
ost ní a postupu realizace tunelových ražeb. 
 
2. VÝROBA MODELU SEGMENTU, ZP!SOB ZAT ŽOVÁNÍ 
 

Model tunelového ost ní byl vyroben v období duben – !erven 2010. Pro vyvození 
zatížení simulujícího limitní zatížení od tunelového prost"edí v pr#b hu ražby tunelu, tj. 
kombinace tlaku za ohybu, bylo použito excentricky vedené p"edp tí segmentu 
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tunelového ost ní vnášené do p!edpínacích patentových drát" umíst ných do t!ech 

úrovní, p!i#emž dv  úrovn  jsou vedeny uvnit! segmentu a t!etí úrove$ na jeho povrchu. 

Konstrukce byla navržena tak, aby výsledná excentricita normálové síly v pr"!ezu byla 

120,89 mm a tím pro limitní (teoreticky vypo#tenou) normálovou sílu v ost ní se 

v pr"!ezu docílil i odpovídající limitní ohybový moment. Vliv vlastní váhy i 

objemových sil p!i návrhu zkoušky nebyl uvažován. 

V první fázi byla vytvo!ena „kostra“ segmentu – sva!enec ze dvou hlavních nosník", 

který byl opat!en dv mi #ely s otvory pro ukotvení p!edpínacích drát". Tato kostra byla 

opat!ena #ty!mi stojinami. Pod kostru bylo vytvo!eno d!ev né bedn ní, na n ž byly 

osazeny spodní sít  a distan#ní výztuž pro zajišt ní vedení p!edpínacích drát". Následn  

byla provedena první fáze betonáže st!íkaným betonem. Na zast!íkanou #ást segmentu 

byla nainstalována první a druhá úrove$ p!edpínacích drát", které byly vedeny 

v separa#ních plastových trubi#kách - bužírkách. Pro minimalizaci ztrát t!ením p!i 

p!edpínání byl každý drát nat!en grafitovou pastou MOLYKA. Nad druhou úrove$ 

drát" byly osazeny horní sít  a následn  prob hla druhá fáze nást!iku betonové sm si do 

segmentu. Na záv r prob hlo odbedn ní segmentu a byla nainstalována horní úrove$ 

p!edpínacích drát". 
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3. OSAZENÉ SNÍMA E NAP!TÍ A DEFORMACE 

 
P!i výrob  segmentu tunelového ost ní byly pr"b žn  instalovány i sníma#e nap tí 

v#etn  pot!ebné kabeláže. Na horní i dolní pásnice hlavních nosník" byly nalepeny 

tenzometry pro snímání nap tí. Jednalo se o samokompenza#ní jednoduché fóliové 

tenzometry – typ 6/120 LY 11 dodané od firmy Hottinger. Na plnost nnou #ást stojiny 

byly nalepeny tenzometrické r"žice – typ EA-06-250RA-120 od firmy Vishay. 

Tenzometry na pásnicích a tenzometrické r"žice na stojinách byly nainstalovány na oba 

nosníky ve t!ech profilech – ve #tvrtinách rozp tí a v polovin  rozp tí segmentu. Na 

hlavní nosníky bylo celkem nainstalováno 12 jednoduchých tenzometr" a 8 

tenzometrických r"žic. 

 

 
 

Pro snímání nap tí v betonu byly na KARI sít  a distan#ní výztuž upevn ny strunové 

tenzometry v#etn  pot!ebné kabeláže. K tomuto ú#elu byly použity sníma#e typu 

OVK4200VC00 od výrobce SISGEO. Tyto sníma#e byly instalovány po dvojicích v ose 

mezi ocelovými nosníky ve t!ech výškových úrovních ve všech t!ech sledovaných 

profilech – celkem 18 sníma#". 

Po betonáži a následném odbedn ní byly na povrch betonu nalepeny 4 jednoduché 

tenzometry  - 3 do osy segmentu na spodní stranu a 1 na st!ed segmentu na horní stranu. 

P!ed zahájením zkoušky byly na segment nainstalovány potenciometrické sníma#e 

dráhy pro sledování pr"hybu segmentu a poklesu podpor p!i jeho zat žování. K tomuto 

ú#elu byly použity sníma#e typu MS 04 s citlivostí 0,001 mm, kde m !ení probíhá 

spojením konstrukce se sníma#em p!es záv s s invarovým lankem. Tyto sníma#e byly 

nainstalovány na všech sledovaných profilech z obou bo#ních stran segmentu a na st!ed 

obou #el segmentu mezi podpory – celkem 8 sníma#". 

Pro sledování náklonu #el segmenty byly na protilehlé rohy nainstalovány celkem 4 

induk#ní sníma#e dráhy typu HBM WA-T s m !ícím rozsahem 50 mm a citlivostí 0,001 

mm. Tyto kontaktní sníma#e byly osazeny na nezávislých konstrukcích. 
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4. ZAT!ŽOVÁNÍ SEGMENTU A PR"B!H ZKOUŠKY 

 

První fáze zkoušky se uskute#nila 28 dní po dokon#ení betonáže zkoušeného prvku. Pro 

vnesení zatížení do zkoušeného segmentu byly na instalované p!edpínací drátu 

nainstalovány k tomuto ú#elu ocelové koncovky pro uchycení napínacího za!ízení. 

Napínání bylo vnášeno do p!edpínacích drát" pomocí k tomuto ú#elu sestavenému 

napínacího za!ízení. Napínací za!ízení se skládalo s hydraulického zvedáku 

HOLMATRO o výtlaku 100 kN, který byl osazen tenzometrickým silom rem typu S-30 

s m !ícím rozsahem do 100 kN (výrobce Roman Lukas, Praha). Síla vyvozená 

hydraulickým zvedákem byla p!enášena p!es silom r prost!ednictvím táhel do 

koncovky p!ipevn né na p!edpínacím drátu, p!i#emž celé napínací za!ízení bylo op!eno 

o #elo segmentu. Napínací síla byla ode#ítána na tenzometrické aparatu!e P-3500 od 

výrobce Vishay. Po napnutí na požadovanou sílu byl každý drát zakotven kotevní maticí 

k #elu segmentu. 

Napínání probíhalo z obou stran segmentu (pracovn  ozna#ených jako strana „portál“ a 

strana „tunel“ dle umíst ní segmentu v pr"b hu zkoušky) po jednotlivých úrovních 

p!edpínacích drát" podle p!edem stanoveného napínacího schématu tak, aby byla 

zat žovací síla do zkoušeného prvku vnášena rovnom rn . Do každého napínaného 

drátu byla vnesena pr"m rná síla 48 kN, p!i#emž bylo uvažováno s redukcí na 90 % 

hodnoty p!i napínání vlivem dotvarování zkoušeného prvku. Celková vnesená síla do 

prvku byla 7089 kN.  
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V celém pr"b hu zat žování byly sledovány zm ny nap tí v oceli a betonu a deformace 

segmentu. Nap tí na odporových tenzometrech a tenzometrických r"žicích na 

ocelových nosnících a nap tí na odporových tenzometrch na povrchu betonu bylo 

ode#ítáno pomocí statické 40-ti kanálové tenzometrické aparatury M4000 od výrobce 

Vishay p!ipojenou na jednotku PC. Ukládání dat probíhalo vždy v intervalech po celý 

pr"b h zat žování segmentu, p!i#emž intervaly byly voleny dle pot!eby v závislosti na 

pr"b hu zat žování. 

Ode#et dat na strunových tenzometrech probíhal prost!ednictvím aparatury typu New 

Leonardo od výrobce SISGEO. Ode#et dat byl provád n jednorázov  vždy po dopnutí 

cca 1/3 každé !ady p!edpínacích drát". 

Ode#et deformací – pr"hybu segmentu, poklesu podpor a náklonu #el segmentu 

probíhal pomocí spárovaných m !ících úst!eden HMB Spider 8. Ukládání dat bylo 

provád no kontinuáln  po celý pr"b h zat žování segmentu s frekvencí 0,5 Hz p!es 

vyhodnocovací jednotku PC. M !ení deformací bylo ukon#eno po dokon#ení první fáze 

zkoušky, tj. dosažení limitního zatížení - teoreticky stanovených vnit!ních sil v pr"!ezu 

primárního ost ní na základ  výpo#t" tunelové konstrukce v daném tunelovém prost!edí 

a technologickém postupu výstavby. 

Vzhledem k tomu, že po vyvození maximálního zatížení v p!edpínacích drátech nedošlo 

k celkové destrukci zkoušeného segmentu (byly patrné pouze mikrotrhliny v betonu a 

drcení betonu v oblasti #el segmentu), byl segment ponechán pod plným zatížením po 

dobu následujících 6 týdn". Po této dob  byly zjišt ny ztráty nap tí v p!edpínacích 

drátech a zm ny nap tí na tenzometrech v oceli a betonu. 

Druhá fáze zkoušky prob hla formou p!it žování segmentu b!emeny o známé hmotnosti 

– betonovými panely o hmotnosti 2600 kg. Panely byly postupn  rovnány na zkoušený 

segment, p!i#emž po každém p!itížení byly ode#ítány hodnoty nap tí na tenzometrech 

na oceli i v betonu. P!i této fázi byla pro m !ení pr"hyb" použita metoda technické 

nivelace. Celkem bylo na segment narovnáno 8 panel", bylo tedy dosaženo p!itížení 

208 kN, což znamenalo navýšení ohybového momentu cca o 23 %. Ani toto 

nezanedbatelné navýšení zatížením ohybovým momentem nevyvolalo vznik výrazných 

deformací nebo poškození zkušebního segmentu. Následn  byl segment za sou#asného  

ode#tu nap tí a deformací odleh#en. 
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5. NAM!#ENÉ HODNOTY NAP!TÍ A DEFORMACÍ A JEJICH     
INTERPRETACE 
 
V pr"b hu první fáze zkoušky – zat žování segmentu p!edp tím bylo dosaženo celkové 

zat žovací síly 7089,1 kN (pro ší!ku profilu 2,00 m). Pro stanovení maximálního 

ohybového momentu bylo uvažováno excentricit !ad p!edpínacích drát" 60,5 mm, 120,5 

mm a 180,5 mm, z #ehož byl ur#en maximální ohybový moment 857 kNm. 
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Rekapitulací výsledk" lze definovat následující : 

  Pro limitní teoretické zatížení bylo dosaženo svislé deformace v poli (pr"hyb) 

cca 14,2 mm, což bylo menší, než teoreticky vypo#tené. 

  Po p!epo#tení m !ených hodnot na zabudovaných extenzometrech (v závislosti 

na teoretických nebo pr"kazními zkouškami stanovených výchozích modulech 

pružnosti), nebyly dosaženy v pásnicích ocelových nosník" HEBREX meze 

kluzu oceli. Odvozené maximální nap tí v pásnicích v tlaku nedosahovalo mez 

kluzu, nap tí v tahu odpovídalo zp"sobu zatížení tlakem za ohybu. 

  Dosažená m !ená smyková nap tí ve stojinách HEBREXu nesignalizovala 

možnost smykového kolapsu. 

  Velikost p!epo#tených nap tí v betonu v tlaku byla na úrovni výpo#tových 

hodnot pro danou t!ídu betonu, docílená tahová nap tí p!ekra#ovala normové 

pevnosti betonu v tahu. 

 

P!ed zapo#etím druhé fáze zkoušky byl zjišt n pokles celkové p!edpínací síly na 6466 

kN, tedy na  91,2 % vnesené p!edpínací síly. Tím byl snížen i celkový ohybový moment 

na hodnotu 761,4 kN. 

Ztrátu p!edpínací síly v #ase nebylo možné p!isoudit konstrukci ukotvení p!edpínacích 

drát". Zjevn  viditelné pooto#ení kotevních konstrukcí prokazovalo, že hlavní p!í#inou 
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t chto ztrát bylo dotvarování st!íkaného betonu od p!edp tí. Je to celkem logické, nebo" 

u st!íkaného betonu lze v tšinou o#ekávat v tší objem pór$ oproti litému betonu.  

 

V druhé fázi zkoušky – p!itížení segmentu b!emeny byl p!i p!it žování sledován i 

pr$m rný pokles p!edpínací síly. Na základ  tohoto poklesu byla redukována celková 

p!edpínací síla a ohybový moment vyvozený p!edp tím. P!i maximálním p!itížení 208 

kN byla dosažena celková normálová síla 6266,5 kN a maximální ohybový moment 

937,4 kNm. 

 

 

6. POSOUZENÍ VÝSLEDK , ZÁV!R 
 

Výsledky zat žovací zkoušky jednozna#n  prokázaly vysokou ú#innost nosník$ 

HEBREX v primárním ost ní ze st!íkaného betonu p!i jejich uplatn ní ve velmi 

nep!íznivých podmínkách, p!edevším tam :  

  kde je o#ekáváno velké zatížení primárního tunelového ost ní,  

  kde je vyžadována vyšší ohybová tuhost ost ní,  

  kde z d$vodu bezpe#nosti je t!eba ost ní s dlouhou deforma#ní dráhou p!i 

využití plastické únosnosti.  

Zat žovacími zkouškami se nepoda!ilo na zkušebním segmentu vyvolat jakékoliv 

projevy kolapsu, i když pro teoreticky stanovené vn jší limitní zatížení m lo být 

v tla#ených pásnicích HEBREXu dosaženo meze kluzu oceli. I tento poznatek je však 

p!ínosný a prokazuje ú#innost ocelobetonových konstrukcí. 

Teoreticky stanovené parametry a m !ená skute#nost na zkušebním segmentu vykazují 

rozdíl – ve prosp ch únosnosti segmentu. 

Teoretické výpo#ty únosnosti pr$!ez$ s využitím plasticity jsou závislé na modulu 

pružnosti, mezi kluzu a pevnosti materiálu. P!í#inu rozdílu mezi teoreticky stanovenými 

a skute#n  m !enými veli#inami lze s nejv tší pravd podobností p!isoudit 

„konzervativním“ hodnotám t chto parametr$, které do výpo#tu s uplatn ním plasticity 

vstupují a které byly pro teoretický návrh zkušebního segmentu k dispozici.  
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