
Prodloužení trasy metra Helsinky – Espoo 20.9.2017
část LU24 Espoonlahti, Finsko

Aleš Gothard, MTS D5



LOKALITA

Název stavby: LU24 - Espoonlahti
Umístění: Espoo, Finsko



ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU LÄNSIMETRO

- Největší infrastrukturní projekt ve Finsku
- Účel propojit Helsinky a Espoo metrem
- Rozdělen do dvou na sebe navazujících fází
- Prodloužení stávající trasy o 21km
- V celé délce v podzemí
- 13 nových stanic, 23 vertikálních šachet a depo
- V realizaci od 2009 s předpokladem dokončení v 2021
- Odhadované náklady 1,7mld. EUR (tj. 44,2mld. Kč)



ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU LÄNSIMETRO



ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČÁSTI LU24

Typ soutěže: dvoukolová
Hodnotící kritérium: cena

Forma spolupráce: Joint Venture s místním partnerem

55% 45%

Celková cena díla: 29,7mil. EUR
Realizace: 5/2016 – 3/2018
Rozsah prací: ražby tunelů a vertikálních šachet, 

injektáže, vyztužení SB a svorníky



ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČÁSTI LU24

Ražba: Drill&Blast 
203.545m3 výrub
2.680m traťových tunelů (36m2)
292m stanice (338m2)

Vyztužení: 110,6km svorníkové výztuže
13.350m3 SB

Injektáže: 1.565.000kg cementu
114.000m injektážních vrtů

Rozestavěnost k 9/2017: 85%



RAŽBY – trhací práce

rezidenční zástavba v okolí projektu



RAŽBY – trhací práce

- 81 objektů v okolí s max. limitem 
zatížení vlivem trhacích prací

- Skalní nadloží 10-30m



RAŽBY – trhací práce

Každý odpal je online monitorován
a vyhodnocován



RAŽBY – trhací práce

Každý odpal je online monitorován
a vyhodnocován



RAŽBY – další specifika

- Oblasti se zhoršenou geologií
- Systematické injektáže
- Nesystematické injektáže



RAŽBY – vyztužovací prvky v traťových tunelech

Vystrojovací třída A Vystrojovací třída E
Svorníky: SN, délka 3m CT, délka 3,4m + IBO 9m
SB s PP vlákny: strop 70mm strop 150mm

stěna 40mm stěna 120mm



RAŽBY – traťový tunel



RAŽBY – vyztužovací prvky ve stanici

Vystrojovací třída A Vystrojovací třída D
Svorníky: CT, délka 4,6m CT, délka 5,6m + IBO 15m
SB: strop 120mm s PP strop stabilizace 50mm s PP + 

80mm s KARI + 40mm krytí
stěna 90mm s PP stěna 120mm s PP



RAŽBY – rozrážení stanice



RAŽBY – vystrojovací třídy v trase

Zeleně značená třída A
Červeně značená třída E



RAŽBY – opěrné pilíře v místech vstupů

zhoršená geologie v místech budoucích
vstupů do stanice – obava o stabilitu –
nutnost ponechání opěrných pilířů,
které budou vyraženy až po dokončení ražby 
obou šachet 



RAŽBY – geologie

- Žulová skalní báze převažuje, místní výskyt rul
- Otevřené pukliny často zvodnělé nebo vyplněné jílem
- Minimální problémy se zajištěním krátkodobé stability výrubu
- Velká abrazivita vrtného nářadí



RAŽBY – další výzvy

- Hygienické limity na hladinu akustického zvuku

- Limity na seismické účinky trhacích prací

- Množství pevných částic v odpadních vodách <100mg/l

- Třída těsnosti na většině trasy AA (5l/min/100m)

- Oficiálním jazykem projektu je finština



INJEKTÁŽE

- Primární účel injektáže je vytěsnění pronikající vody, 
druhotný pak konsolidace skalního masivu

- Pre-grouting (cementový)

- Post-grouting (cementový, PUR)

- Injektážní tlak obecně 40 bar, výjimečně 60 bar

- Doposud 2.500hod bez TP a 1.663.000kg cementu



INJEKTÁŽE



IZOLACE 
- Pouze proti zbytkům pronikající vody

- Příčné drenážní 
svody překryté 
vrstvou SB

- subdodavatel



MĚŘENÍ VÝRUBU – Laser scanning

- Mimo běžného měření teodolitem požadavek na laser 
scanning

- Výstupy ze scanneru slouží jako data pro as-build
dokumentaci

- Dodavatel softwaru Dibit, hardwaru Faro

- Barevné mapy, příčné řezy, point clouds, sítě…



MĚŘENÍ VÝRUBU – Laser scanning



STROJNÍ SESTAVA

Vrtný vůz - Tamrock Axera T11 „Babička“ (2006)
- Sandvik Axera DT1130 „Saxána“ (2008)
- Sandvik DT1130i (2010) – pronájem
- Sandvik 920i (2011) – pronájem

Injektážní jednotka - Atlas Copco Unigrout MAX 244C 
„Střelnice“ (2010)

Manipulátor SB – Meyco Potenza (2015)



STROJNÍ SESTAVA



ZÁVĚREM

- Metodou D&B MTS vyrazil více než 27km tunelů

- Právě zahájeny ražby na projektu Dýrafjordur na Islandu

- Podána nejnižší cena na zakázku Fv. 714 Stokkhaugen

- Na konci října předání tunelu Nordfjordur na Islandu

- Na konci srpna předán tunel Joberget v Norsku



ZÁVĚREM



ZÁVĚREM




