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ZOHLEDNĚNÍ DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ KMITÁNÍ K 

DIMENZOVÁNÍ OSTĚNÍ KOLEKTORU 
 

Abstract 

Implementation of dynamic manifestations of vibrations to design collector reveal 

 

This paper deals with basis of design and actions on structures, especially by dynamic 

loading. First part represents description of general accesses to including seismic effect into 

consideration for design of collector reveal. The main part is paid to experimental 

measurements. First one documents seismic effects generated by traffic (seismic stations were 

situated both on surface and in collector) and by vibratory roller (surface measurement). 

Dynamic coefficient is used to introduction of seismic loading into mathematic models.  

 

 

Úvod 

 

Příspěvek popisuje základní přístupy, které je možno využít k dimenzování ostění kolektoru. 

Kolektory jsou specifická podzemní díla menších rozměrů, nacházejí se relativně mělce pod 

povrchem, často i pod městskou zástavbou. Navrhnout ostění takovéto konstrukce znamená 

vyřešit otázky zatížení, návrhu výztuže a posouzení. 

 

Zatížení se podle svého charakteru nebo podle odezvy konstrukce rozdělují na statická 

zatížení, která nezpůsobují významná zrychlení kmitání konstrukce nebo konstrukčního 

prvku, a dynamická zatížení, která způsobují významná zrychlení kmitání konstrukce nebo 

konstrukčního prvku. Často jsou dynamické účinky zatížení vypočítány z kvazistatických 

zatížení, která jsou určena navýšením velikosti statických zatížení nebo přidáním 

ekvivalentních statických zatížení. Některá zatížení, a k nim se počítají také seizmická 

zatížení, jsou považována za mimořádná nebo nahodilá zatížení. 
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Nejsložitější úlohou při výstavbě kolektorů je stanovení zatížení výztuže. U kolektorů jsou 

nejzávažnější zatížení stálá, a to především tíha ostění, horninový tlak a přitížení stavebními 

objekty. Z nahodilých dlouhodobých zatížení by měl být brán v potaz hlavně tlak podzemní 

vody a zatížení technologickým vybavením. Specifickým typem zatížení, jak již bylo 

uvedeno, jsou zatížení dynamická. Tato nahodilá krátkodobá zatížení mohou být vyvolána 

např. povrchovou dopravou, hutnícími stroji nebo stroji v továrnách. Specifikem jsou 

samozřejmě oblasti s aktivní seizmicitou nebo oblasti s indukovanou seizmicitou, například 

vyvolanou důlní činností. Je však nutné podotknout, že můžeme očekávat i další 

nepředvídatelné situace. Celkové zatížení musí reprezentovat nejnepříznivější  kombinaci 

jednotlivých zatížení.  

 

 

Zatížení kolektoru 

 

Z výše uvedených zatížení je nejobtížněji stanovitelným zatížením kolektoru horninový tlak a 

dynamické zatížení.  

K výpočtu zatížení horninovým tlakem existuje mnoho teorií a výpočetních postupů, více či 

méně složitých. Pro potřeby navrhování kolektorů se však v současnosti nejvíce osvědčily 

klasické výpočetní teorie, v čele s teoriemi Protodjakonova, Terzaghiho, Bierbaumera, 

Ketterera ap. Popis těchto metod lze nalézt např. v [1]. Složitější úlohy jsou řešeny 

matematickým modelováním, nejčastěji metodou konečných prvků, na jejichž základě pracují 

např. výpočetní programy Plaxis a Caesar. 

 

Dynamickému zatížení, ač je jeho vliv na podzemní konstrukce zpravidla mnohonásobně 

menší než u zatížení horninovým tlakem, se v poslední době začíná věnovat větší pozornost, 

zvláště pak u dimenzování kolektorů. Tento typ zatížení patří mezi nepřímá zatížení, tj. 

vynucené nebo omezené deformace nebo vynucené kmitání (přímé zatížení představuje síla 

působící na konstrukci). Stanovit velikost ovlivnění ostění dynamickým zatížením není 

jednoduché, nejčastěji jsou uvažovány následující způsoby: 

• Přepočet ze záznamu vlnového obrazu (zpravidla záznam podélných a příčných vln) 

na tahová a tlaková, resp. smyková napětí [2], ale složitost výpočtu společně 

s množstvím konstant a neznámých dělá tuto metodu pro praxi nepoužitelnou. 

• Využití výpočetních programů, které dokáží dynamické účinky matematicky 

modelovat. Vstupními parametry pak jsou základní charakteristiky dynamického 
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působení, jako např. převládající frekvence vibrací, maximální amplituda kmitání, 

rychlosti či zrychlení atd. Mezi takovéto programy patří už dříve zmiňované 

programové systémy Plaxis, Caesar, ale i další (např. ANSYS).  

• Možnost zavedení „dynamického součinitele“ γa, který umožňuje zohlednit 

dynamické zatížení „úpravou“ hodnoty gravitačního zrychlení. V místě navrhované 

konstrukce je definován vztah mezi gravitačním zrychlením a vyvolanou akcelerací 

ve tvaru 
g

gad
a

)( +
=γ , kde ad je dynamické zrychlení [m·s-2] a g je gravitační 

zrychlení [g= 9,80665 m·s-2]. 

 

 

Poslední uvedený způsob vychází z metody dílčích součinitelů pro navrhování a zatížení 

konstrukcí podle koncepce mezních stavů. Tento princip je běžně používán podle evropských 

norem – Eurokódů, zásady jsou uvedeny např. v ČSN ENV 1991-1, kapitola 9. V metodě 

dílčích součinitelů se ve všech návrhových situacích ověřuje, že mezní stavy nejsou 

přestoupeny, jestliže se v návrhových modelech pro zatížení, materiálové vlastnosti a 

geometrické údaje uvažují návrhové hodnoty. Dílčí součinitele spolehlivosti (doporučené 

v Eurokódech) se z části opírají o teoretické poznatky teorie spolehlivosti, z části o historické 

a empirické zkušenosti. Volba reprezentativních hodnot a odpovídajících dílčích součinitelů 

spolehlivosti v kombinacích zatížení je navíc podřízena požadavku snadné a hospodárné 

aplikace metody dílčích součinitelů při praktickém projektování. Stanovené postupy 

ověřování spolehlivosti se proto opírají o řadu aproximací a zjednodušení, které zvyšují 

výslednou spolehlivost konstrukcí. Pro každou návrhovou situaci je však možno jednotlivé 

součinitele upravit na základě dostupných dat a zkušeností tak, aby bylo dosaženo 

požadované úrovně spolehlivosti (podle [3]). 

 
Návrhová hodnota zatížení Fd je vyjádřena obecným vztahem Fd=γF*FREP. V tomto vztahu je 

γF tzv. dílčí součinitel uvažovaného zatížení, který přihlíží k možným nepříznivým 

odchylkám zatížení, k možným nepřesnostem modelu zatížení a k nejistotám v určení účinků 

zatížení, a FREP je reprezentativní hodnota zatížení. Účinky zatížení E jsou odezvy konstrukce 

(např. vnitřní síly a momenty, napětí, poměrná přetvoření a posuvy) na působící zatížení. 

Návrhová hodnota účinku zatížení Ed musí být pro každý kritický zatěžovací stav stanovena 

kombinací všech současně se vyskytujících zatížení (podrobněji viz Eurokód). 
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V úvahách o dimenzování ostění kolektorů takto definovaný „dynamický součinitel“ buď 

upravuje normové charakteristiky zemin a hornin (v případě klenbových teorií 

nejpravděpodobněji objemovou tíhu) nebo se tímto součinitelem může zvyšovat celkové 

zatížení navrhovaného ostění. Zde by bylo vhodné uvažovat akceleraci „měření přímo na 

ostění“ dimenzované konstrukce, pokud máme k dispozici pouze hodnoty akcelerace v místě 

zdroje nebo v definovaném místě, je nezbytné provést přepočet seizmických parametrů do 

místa působení. Které metodiky je výhodnější použít a co reálněji zohledňuje dynamické 

zatížení v diskutovaném případě musí být ověřeno např. matematickým modelováním. Hlavní 

devizou třetího způsobu zohlednění dynamických účinků na ostění však zůstává jednoduchost 

a operativnost.   

 

 

Příklady z experimentálních měření 

 

Pro ověření metodiky pro stanovení „dynamického součinitele“ byla použita vlastní data ze 

dvou experimentálních seizmických měření. Ta byla prováděna registračními aparaturami 

GCR – 16, které vyrábí švýcarská firma GeoSIG (podrobněji viz. [4]). Jako senzory kmitání 

byly použity třísložkový akcelerační senzor SSA – 320 nebo rychlostní senzor GSV – 310 

(podle požadovaného typu záznamu). 

 

Po dokončení kolektoru Centrum v Ostravě bylo provedeno experimentální seizmické měření 

odezvy tramvajové dopravy, jakožto nejintenzivnějšího zdroje technické seizmicity v dané 

lokalitě. Měření bylo provedeno ve dvou etapách. V první etapě byl akcelerační senzor 

umístěn pod klenbou kolektoru na vetknutý ocelový nosník (co nejblíže ostění) a orientován 

byl podél nosníku kolmo na půdorysné vedení díla. Místo měření bylo zvoleno tak, aby se 

nacházelo přímo pod kolejovým svrškem. Hloubka kolektoru je cca 10 m a jeho nadloží se 

skládalo z navážky, štěrkovitých zemin a ve spodní úrovni z hornin terciérních. Následně byla 

provedena druhá etapa měření, při níž byl akcelerometr umístěn na povrchu přibližně nad 

místem měření v kolektoru. Senzor byl orientován rovnoběžně s vozovkou (vodorovná osa X 

třísložkového senzoru byla orientována ve směru jízdních pruhů) [5]. Tři nejvyšší naměřené 

hodnoty akcelerace jsou zachyceny v tab. 1 při umístění senzoru v kolektoru, resp. v tab. 2 

pro stanoviště na povrchu. Příklad záznamu kmitání v kolektoru vyvolaného průjezdem 

tramvaje nad kolektorem je na obr. 1. 
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Max. slož. ampl. [mm.s-2]  Max. slož. ampl.  [mm.s-2] 

osa X osa Y osa Z  osa X osa Y osa Z 

33 

29 

21,4 

75,4 

51,3 

67,4 

81,2 

71,1 

49,4 

 

113 

105 

93,7 

322 

313 

253 

463 

456 

487 

  
Tab. 1 Maximální naměřené hodnoty v kolektoru  Tab. 2 Maximální naměřené hodnoty na povrchu 
 
Druhé představené experimentální seizmické měření, z něhož byla použita data pro stanovení 

„dynamického součinitele“, bylo provedeno při zhutňování zeminy velkým tahačovým 

vibračním válcem [6]. Vibrační válec je zdrojem intenzivnějších, časově omezených vibrací. 

Tyto vibrace mají charakter déle trvajícího vlnění nebo samostatných impulsů. Měření bylo 

realizováno na povrchu a pouze s rychlostním snímačem, proto výsledné hodnoty zrychlení 

musely být dopočítány, v našem případě pomocí softwaru GeoDAS.  V tab. 3 jsou uvedeny tři 

nejvyšší naměřené hodnoty (X, Y – horizontální složky podélná a příčná, Z – svislá složka). 

 
 

 
 
Obr. 1 Příklad záznamu kmitání v kolektoru vyvolaného průjezdem tramvaje nad kolektorem (měřítko amplitud 
jednotlivých složek je normováno na vlastní maximální hodnotu)  
 
 
Měřící stanoviště byla lokalizována ve vzdálenosti 3,5 a 7 m od nejbližšího hutněného místa, 

takže měření představuje „zdrojovou funkci“ vibrací. V místě měření se nachází písčité hlíny 

kvartérního stáří, je však možno, že místy jsou také antropogenní sedimenty. Příklad záznamu 
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vyvolaného seizmického projevu je na obr. 2. Charakter záznamu je odlišný od záznamů 

krátkodobých seizmických jevů (doprava, krátkodobé průmyslové aktivity, trhací práce, …), 

jeho specifikou je opakující se generování maximálních amplitud. 

 
Max. slož. ampl. [mm.s-2] 

osa X osa Y osa Z 

577 

860 

760 

866 

834 

842 

958 

898 

352 

  
Tab. 3 Maximální naměřené hodnoty na povrchu 

 
 

V případě měření projevů dopravy v kolektoru bylo maximální naměřené zrychlení „na 

ostění“ ad=0,081 m·s-2 a v případě měření projevů vibračního válce (na povrchu) 

ad=0,958 m·s-2. Z toho lze dopočítat, že „dynamický součinitel“ γa v případě zatížení 

kolektoru vibracemi vyvolanými dopravou na povrchu bude roven 1,01, avšak pro vibrace 

vyvolané vibračním válcem bude mít hodnotu až 1.10 (není zohledněna skutečnost, že měření 

proběhlo na povrchu v definované vzdálenosti). Posledně uvedená hodnota „dynamického 

součinitele“ může podstatněji ovlivnit návrhové hodnoty pro dimenzování ostění kolektoru. 

 

 
 
Obr. 2 Příklad záznamu vyvolaného seizmického projevu vyvolaného vibračním válcem (měřítko amplitud 
jednotlivých složek je normováno na vlastní maximální hodnotu) 
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Závěr 

 

V souvislosti s výstavbou a užíváním kolektorů se můžeme setkat s různými druhy technické 

seizmicity v jejich bezprostřední blízkosti. Některé typy zdrojů technické seizmicity 

s příslušnými rozsahy akcelerací, vycházejících z normy ISO 4866, jsou uvedeny v tab. 4. 

K nim jsou vypočítány podle výše uvedeného vztahu příslušné součinitele γa. Velmi vysoký 

rozsah amplitudy zrychlení kmitání pro trhací práce dle ISO 4866 vychází z informací, které 

jednak zohledňují různé hmotnosti odstřelené trhaviny (od dekagramů po desítky tun), jednak 

epicentrální vzdálenosti (nejbližší stanoviště mohou být „velice“ blízko). Proto 

předpokládáme, že dynamický součinitel dosáhne maximální hodnoty 2 a ne 6, jak by 

odpovídalo výpočtu ze vzorce (hodnota v tabulce označena hvězdičkou). 

Při dimenzování  výztuže podzemních konstrukcí se stejně jako u ostatních staveb používá 

metody mezních stavů. Výztuž dle této metody nesmí dosáhnout meze únosnosti nebo 

použitelnosti. K zajištění spolehlivosti konstrukce zavádí tato metoda součinitele, kteří 

eliminují odchylky od normových hodnot. Patří sem součinitelé spolehlivosti zatížení, 

spolehlivosti materiálu a podmínek působení. Pro podmínky podzemního stavitelství se pak 

dále specifikují, viz. [1]. K těmto podmínkám může přibýt i „dynamický součinitel“ γa. 

Posouzení pak rezultuje v případě podzemního stavitelství z tlakových, tahových a ohybových 

namáhání (ohybové momenty se na přetvoření podílí z 97%) nebo přímo z napětí ve výztuži 

respektive jejího přetvoření. Pro 1. mezní stav únosnosti musí být v konečné fázi splněna 

obecná podmínka, že napětí ve výztuži nesmí dosáhnout únosnosti materiálu a u 2. mezního 

stavu použitelnosti, ve kterém se však dynamické účinky neuvažují, musí být splněna 

podmínka maximálního přípustného přetvoření a vzniku trhlin.  

 

Zdroj vibrací 
Rozsah amplitudy 
zrychlení kmitání 

[m·s-2] 

Dynamický 
součinitel γa 

[-] 
Pozemní doprava 0,02 – 1 1,00 – 1,10 
Trhací práce 0,02 – 50 1,00 – 2,00* 
Beranění pilot 0,02 – 2 1,00 – 1,20 
Stroje venku 0,02 – 1 1,00 – 1,10 
Stroje uvnitř 0,02 – 1 1,00 – 1,10 
Lidské aktivity 
a) náraz 
b) přímé 

 
0,02 – 5 

0,02 – 0,2 

 
1,00 – 1,51 
1,00 – 1,02 

 
Tab. 4 Rozsahy akcelerací z ISO 4866 s příslušnými rozsahy γa (komentář v textu) 

 
Tento příspěvek byl zpracován v rámci projektu GAČR číslo 105/05/2712 
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