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Souhrn
Zpráva vypracovaná v roce 2019 se zabývá stručnou
rekapitulaci procesů stárnutí a degradace tunelových
ostění a standardních postupů na kontrolu stálosti,
stability a průběh stárnutí spřaženého primárního a
sekundárního ostění při snaze o minimalizaci
narušení provozu podzemních děl monitoringem.
Shrnuje zkušenosti s experimentálním použitím
nových postupů při monitoringu tunelu během
provozu, zejména měření s využitím optických
kabelů a metod MEMS, které byly zatím využity
víceméně experimentálně především v zahraničí a
zároveň by mohly být perspektivní i pro monitoring
tunelů za provozu.

Rekapituluje obecné principy projektování a řízení
monitoringu tunelů za provozu, které jsou nezbytnou
podmínkou jeho efektivního provádění a pro splnění
jeho cílů. Monitoring tunelů za provozu je dále
diskutován ve světle zásad aplikace principu trvale
udržitelného rozvoje pro podzemní stavitelství. To
dává významu monitoringu další význam.

V závěrečných doporučeních se uvádí přehled a
zásady používání vhodných metod monitoringu
stávajících tunelových konstrukcí, které by umožnily
vyhodnocovat průběh stárnutí ostění (rozvoj trhlin,
nárůst deformací a celkovou kontrolu deformačního
vývoje ostění, spolu s faktory, které je ovlivňují).
V práci nechybí náměty na organizaci monitoringu
tunelů během provozu v rámci ŘSD. Závěrem se
prezentují některé konkrétní náměty pro další
technický rozvoj, který by presentované poznatky
pomohl uvést přímo do praxe ŘSD.

Oblast použití
Obecné cíle geotechnického monitoringu během
provozu tak, jak je koncipován v této zprávě, jsou:

 Průkaz, že celý systém (stavební konstrukce
tunelu–okolní horninové prostředí) během celého
životního cyklu splňuje technické a kvalitativní
podmínky pro fungování tunelu dané projektem a
že klíčové vybrané prvky stavební konstrukce
fungují dlouhodobě podle statických předpokladů
návrhů.

 Indikace okamžiků nutných pro případný
operativní zásah (technickou opravu, úpravu
organizace provozu bezpečnostní, technickou)
v důsledku náhlého, nebo postupného vzniku
nežádoucích jevů v chování systému.

 Vytvoření podkladů pro případný technický
návrh sanačních opatření v případě indikace
nežádoucího stavu systému a pro řádný projekt
rekonstrukce či sanace tunelu po dlouhém období
fungování tunelu

I monitoring tunelu je vždy podstatnou součástí
řízení rizik, zejména ke stanovení rozsahu nutných
opatření pro jejich udržení v přijatelné úrovni. Na
základě hodnocení jeho výsledku lze stanovovat
prognózu dalšího chování sledované konstrukce.

Metodika a postup řešení
Byla rozšířena rešerše metod měření optickými
kabely. Zejména byly zpracovány zkušenosti firmy
Sylex a prezentovány konkrétní jí používaná čidla a
výsledky aplikace na různých inženýrských
stavbách, včetně konkrétních výsledků s uvedením
dosahovaných přesností měření. Dále byl proveden
ideový návrh uspořádání měření na hypotetickém
příkladě tunelu a to včetně návrhu konkrétního
uspořádání měřidel a cenového orientačního odhadu.

Byl též zpracován koncept návrhu úkolu
technického rozvoje, na kterém by si uživatel ověřil
používání této metody a mohl ji zavést do praxe.

Součástí řešení byla i problematika využití
technologie BIM (Building Information Model)  i
v podzemním stavitelství, protože BIM je digitální
model reprezentující fyzický a funkční objekt
(stavbu) s jeho charakteristikami. Model BIM slouží
jako databáze informací o objektu pro jeho
navrhování, výstavbu a provoz po dobu jeho
životního cyklu, tj. od prvotního konceptu po
odstranění stavby.
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Výsledky
Zpráva Monitoring tunelů pojednává o možnostech a
dostupných metodách monitoringu tunelových
staveb v návaznosti na řešení problému spolehlivosti
nosných konstrukcí tunelů během jejich životnosti .
tj. zajištění teoretických předpokladů v celém
uvažovaném úseku tunelu v horninovém prostředí i
v konstrukci (vliv provádění podzemních staveb,
nehomogenita horninového masivu, stárnutí
materiálů, vývoj deformací, určení kritických míst
konstrukce apod.). Na základě doporučení ŘSD jsou
zpracovávána teoretická řešení vybraných problémů
spřaženého primárního a sekundárního ostění v
rámci řešení aktivit WP4 doplněná řešením otázky
vhodných metod monitoringu stávajících tunelových
konstrukcí, které lze provádět za provozu a jen ve
výjimečných případech za výluky provozu při
provádění oprav či údržby jiných zařízení ve
vybavení tunelu. Aplikace doporučených metod
umožní získání podkladů pro vyhodnocování
průběhu stárnutí ostění (rozvoj trhlin, nárůst
deformace apod.) za minimalizace narušení provozu
podzemních děl.

Zpráva výsledky řešení shrnuje v následujících
bodech:

1. Aktuální stav a výzkum monitoringu vývoje
2. Instrumentace
3. Projektování monitoringu během provozu

tunelu
4. Provádění monitoringu během provozu

tunelu
5. Informační model tunelu BIM
6. Náměty na aplikovaný výzkum

Závěr
Technický rozvoj nových koncepcí v rámci
monitoringu tunelů za provozu, předložených
v rámci této zprávy by vzhledem k velkému
množství tunelů v gesci ŘSD bylo účelné
centralizovat na jednom pracovišti tak, aby jeho
výsledky se automaticky mohly aplikovat na každém
tunelu. Centralizace by umožnila i ekonomickou
návratnost některých aparatur, které by se daly
častěji využívat. Například odečítací a hodnotící
aparatura pro měření optickými vlákny.

Toto pracoviště by také molo mít za úkol
zpracovávat projekty tunelů za provozu a promítat
do nich uvážlivě technické inovace. Prostřednictvím
tohoto pracoviště by byla i podstatně efektivnější
nutná spolupráce s experty a se speciálními
subdodavateli měřících zařízení. Pracoviště by
mohlo i sledovat technický vývoj na externích
pracovištích, který se dané problematiky týká,
případně tento vývoj i tematicky koordinovat. Dále

by mohlo provozovat i centrální databázi dat ze
všech tunelů v gesci ŘSD, kde se provádí
monitoring tunelu a provozu.

Za úvahu by stálo vybrat některý z provozovaných
tunelů v gesci ŘSD a na něm nové postupy
monitoringu tunelu za provozu aplikovat.
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