
Tunel Mrázovka 
zkušenosti a poznatky z výstavby

Ing. Ji ří Mosler - Metrostav a.s., divize 5

Výroba definitivního segmentového ost ění

Tunelářské odpoledne 4.11.2015

Jiří Schneider, Martin Staš



Technická specifikace segment ů

Rozměry segment ů: délka cca 4m, ší řka 2m, tlouš ťka 0,4m
Vnit řní průměr ringu 8,7m
Hmotnost standartního segmentu cca 7,8t
Počet segment ů v jednom ringu 7+1
Segment A 1,4 m3
Segment B 3,05 m3
Segment C 3,05 m3
Segment D 3,05 m3
Segment E 3,18 m3
Segment F 3,05 m3
Segment G 3,05 m3
Segment H 3,05 m3
-----------------------------------------------------------------------
Objem betonové sm ěsi na 1 ring 22,88 m3
Celkový objem betonové sm ěsi 95 139 m3
Celkový po čet ring ů 4 140 ks
Celkový po čet forem 56 ks
Celkový po čet setů forem 7 set ů



Požadavky na betonovou sm ěs
� Minimální pevnost betonu 
C45/55

� Agresivita prost ředí
XA2, XF1, XC2, XD1



Složení betonové směsi

� Cement: 
CEM I

� Příměsi: 
Popílek

� Přísady: 
plastifikátor

� Kamenivo do betonu frakce 0-4 
� Kamenivo do betonu frakce 4-8 
� Kamenivo do betonu frakce 8-16 
� Ocelové drátky 
� Polypropylenová vlákna 



Stacionární bedn ění 

� Osazení forem p řes silent bloky na 
patkách

� Vzduchové vibrátory na formách
� Vytápění hal



Technická specifikace segment ů - detaily





Schéma 
míchacího
centra

Primární 
míchací 
centrum

Sekundární 
míchací 
centrum

dávkova č 
ocelových drátk ů

dávkova č PP 
vláken

dopravníkový 
pás kameniva



Dávkovací za řízení
� Přístroj pro dávkování 

ocelových drátk ů



Dávkovací za řízení
� Přístroj pro dávkování PP 

vláken



Doprava složek do bubnu mícha čky

� Navážení složek na pás kameniva
� Přesun složek do skipu



� Výroba probíhá na repasované talí řové mícha čce
� Doba míchání 1m3 zám ěsi cca 5 minut
� Plně automatické dávkování ocelových drátk ů a PP  vláken na 

dopravníkový
pás kameniva
� Primární mícha čka 
může být nahrazena
sekundárním míchacím 
centrem

Výroba betonové sm ěsi



Doprava betonové sm ěsi a betonáž 
segmnet ů � Objem bádie 2m3

� Manipulace s bádiemi mezi 
halami

� Betonáž segmentu

� Vibrování 
segmentu



Typy vyráb ěných ring ů

Standartní drátkobetonový ring (s označením D – 97%)

Propojkový ring 
(s označením T - 2%)

Portálový ring (s označení V – 1%):



Typy vyráb ěných ring ů

Propojkový ring (s ozna čením T): 



Typy vyráb ěných ring ů



Schéma výrobny

Proces výroby betonové sm ěsi



Manipulace se segmenty



Manipulace se segmenty

� Manipulace pomocí 
vakuového 
manipulátoru 
INTRADOS

� Manipulace pomocí 
vakuového 
manipulátoru 
EXTRADOS



� Výroba zkušebních t ěles 
probíhá dle Kontrolní a zkušebního 
plánu

Výroba zkušebních t ěles



Zkušební ring

� Montáž zkušebního 
ringu

� Měření segment ů a 
forem



Kontrola segment ů, značení segment ů, 
seznam vad a nedod ělků
� Výroba probíhá podle TPo a jeho p říloh
� Kontrola probíhá ve všech fázích výroby (kontrolní l ist výroby, p říloha 

KZP)
� Segmenty jsou ozna čovány eviden čním štítkem (p říloha TPo)



Skladování segment ů v hale č.1



Skladování segment ů v hale č. 2



Vývoz segment ů
z haly 
� Vývoz probíhá pomocí 
vyvážecího vozidla



Skladování segment ů na venkovních 
skládkách
� Skladování a manipulace se 

segmenty pomocí kleští a autoje řábu



Skladování segment ů na venkovních plochách



Tento obrázek nyní nelze zobrazit.

Děkuji Vám za pozornost


