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Souhrn
Pro výstavbu tunelů v zeminách a měkkých nebo
nestabilních horninách pomocí mechanizovaného
štítu se používá kruhové ostění složené z betonových
segmentů (Obr. 1).

Ostění je typicky jednoplášťové a jeho vodotěsnost
je zajištěna pryžovými těsnícími pásy stlačenými
mezi segmenty.

Výzkum se soustředil na zjištění únosnosti a
použitelnosti segmentových bloků spojených
pomocí ocelových trnů. Laboratorní testy byly
navrženy a provedeny tak, aby ověřily mezní síly
dosažené při vzniku prvních trhlin a síly, které
způsobily porušení spojení betonových bloků.
Zajištění stability segmentového ostění tunelu
pomocí injektovaných ocelových trnů je
patentovaným řešením Metrostavu a.s., Patent č.
305588.

Obr. 1 Ostění Metra se skládá ze 6 segmentů.

Oblast použití
Propojení segmentů pomocí injektovaných
ocelových trnů zajištuje stabilitu a
vodonepropustnost v okolí otvorů v segmentovém
ostění a lze je využít například v místech výlomů v
ostění potřebných pro stavbu propojek mezi tunely
metra nebo pro napojení na větrací šachty.

Bez spojovacích trnů je nutné zajistit ostění pomocí
ocelových rámů, které vedou ke zmenšení profilu
tunelu a k omezení průjezdnosti pro mechanizaci.

Výhodou zajištění pomocí trnů je, že otvor v ostění
nevyžaduje podpůrné rámy. Stavba propojek může
probíhat souběžně s ražbami nebo jinými činnostmi
spojenými se stavbou hlavních tunelů, čímž je
možné zkrátit dobu výstavby.

Metodika a postup řešení
Metodika laboratorních testů a samotné testy byly
provedeny jako výzkumná podpora přípravy
plánované stavby tunelů Metra D.

Pro zajištění dosednutí přilehlých ploch betonových
bloků byly spojovací trny vloženy do injektážních
trubic a druhý blok byl dobetonován ke kontaktní
spáře prvního bloku (Obr.1).  Následně po betonáži
byly trny zainjektovány. Spojené betonové bloky
byly přepraveny do laboratoře pro testování
smykovým a ohybovým zatížením.

Obr. 1 Výroba betonových bloků pro ohyb a příčný smyk.

Celkem bylo provedeno 6 zatěžovacích testů.  Pro
každý ze 3 typů zatížení (Obr. 2) byly provedeny
dva identické testy:

 2x Příčný smyk.

 2x Smyk v rovině (ploše) ostění.
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 2x Ohyb.

Obr. 2 Tři typy laboratorních testů.

Výsledky
Laboratorní testy potvrdily dobrou kvalitu provedení
testů tím, že naměřené síly byly shodné pro
opakované testy.

Navíc testy ukázaly, že ve všech šesti testech došlo
ke vzniku trhlin a vylomení betonu shodným
způsobem, t.j. vylomením betonu v okolí trnu
způsobeného deformací trnu. (Obr. 3)

Obr. 3 Vylomení betonu v okolí trnu způsobeného
deformací trnu a přetržení trnu v testu na ohyb.

V testech na smyk nebylo možné dovést test až k
přetržení trnu vzhledem k velikosti zatěžovací síly.
V testu na ohyb došlo k přetržení trnu teprve po
nadměrné a viditelné deformaci kontaktní spáry
mezi bloky. (Obr. 3)

V žádném z testů nedošlo k vytržení spojovacího
trnu z betonu.

Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že díky
spojovacím trnům v kruhovém segmentovém ostění
nedojde k náhlé ztrátě stability pro očekávaná
horninová zatížení.  Pro návrh spojovacích trnů bude
rozhodujícím mezní stav použitelnosti definovaný
silou, při které vznikly první trhliny v betonových
blocích. Tím propojení segmentů pomocí
injektovaných ocelových trnů zajistí nejen stabilitu
ale i vodotěsnost v okolí otvorů tunelového ostění.

Závěr
Inovativní řešení propojení segmentů pomocí
patentovaného řešení Metrostavu a.s. povede ke
zrychlení výstavby propojek a ke zkvalitnění ostění
v okolí propojek. Vyhodnocení výsledků
laboratorních tesů bude využito pro statický návrh
segmentového ostění na budoucím projektu Metra
D.
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