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•• Investor: Investor: DopravnDopravníí podnik hlavnpodnik hlavníího mho měěsta Prahy a.s.sta Prahy a.s.

•• Projektant: Projektant: MetroprojektMetroprojekt Praha a.s.Praha a.s.

•• ZhotovitelZhotovitel stavbystavby:: SdruSdružženeníí Metrostav a.s., Metrostav a.s., HochtiefHochtief CZ a.s.CZ a.s.

•• Zhotovitel traZhotovitel traťť. tunel. tunelůů:: Metrostav a.s.Metrostav a.s.

•• Výroba segmentVýroba segmentůů: : SdruSdružženeníí DoprastavDoprastav a.s., Metrostav a.s.a.s., Metrostav a.s.

•• Stroj TBM: Stroj TBM: HerrenknechtHerrenknecht a.g. a.g. 

•• ZkouZkouššky segmentky segmentůů:: KloknerKloknerůůvv úústav stav ČČVUTVUT

Účastníci výstavby
Traťové tunely metra „A“



Netěsnost ost ění 1. generace



Postup ražeb



Montáž ost ění



Vložení klenáku



Injektáž za rub ost ění



Návaznost štítu na ost ění

<<<    Směr ražby    <<<



Ostění – 6 segment ů (5+1)

Profil prstence externí 5.80 m, interní 5.30 m
Tloušťka segmentu 25 cm
Délka prstence 1.5 m
Základní segment 3 x 22.5º = 67.5º
Klenák 1 x 22.5º
Celkem 5 x 67.5º + 22.5º = 360º

3 ks 1 ks 1 ks
1 ks



Vkládané prvky



AtypickAtypick éé prstence:prstence:
•• -- VariabilnVariabilněě posuvnposuvnéé strany foremstrany forem
•• -- Prstenec mPrstenec máá jednoznajednoznaččnněě ururččenenéé mmíísto     sto     

na trasena trase
•• + + MoMožžnnáá volba pozice klenvolba pozice klenááku (nahoku (nahořře)e)

Směrové a výškové oblouky

UniverzUniverz áálnln íí prstence prstence –– vvššechny kechny k óónicknick éé::
ZakruZakružžovováánníí posloupnostposloupnostíí ddííllččíích kch křřivostivostíí ––

vzvzáájemnjemnáá rotace prstencrotace prstencůů –– afinita prstencafinita prstencůů
v modulu 20 v modulu 20 –– 4545ºº (22.5(22.5ºº))

•• + Fixn+ Fixníí formyformy
•• + V+ Vššechny prstence ze stejných segmentechny prstence ze stejných segmentůů
•• + Jednoduch+ Jednoducháá logistikalogistika
•• + Mo+ Možžnost korekce chyby nost korekce chyby 
•• -- Pozice klenPozice klenááku kdekoliv po obvodku kdekoliv po obvoděě (i dole)(i dole)



Kompatibilita se strojem (5+1)



Přítlak stroje



Příklad nekompatibilní dispozice



Vkládání klenáku



Vkládání klenáku



Vkládání klenáku



Vkládání klenáku



Definitivní
• Horninové prostředí
• Zatížení dopravou (provoz metra)

Stavební
• Odformování
• Manipulace při výrobě
• Doprava
• Skladování
• Manipulace při ukládání
• Normálové zatížení strojem

Zatěžovací stavy



Betonážní formy (stacionární)



Otevřená forma - detail



Výroba armokoše (manuální)



Uložený armokoš



Vkládané prvky



Kontrola rozm ěrů před betonáží



Betonáž



Betonáž - vibrace



Betonáž - úprava povrchu



Betonáž - urovnání povrchu



Vakuový manipulátor



Vakuový manipulátor



Sanace drážky pro t ěsnění



Obraceč segment ů



Lepení t ěsnění



Roznášecí kontaktní desky



Vodicí ty če



Horizontální ukládka segment ů



Dvoukomponentní injektážní hmota

SloSložženeníí dvoukomponentndvoukomponentníí injektinjektáážžee

MnoMnožžstvstvíí slosložžek na 1 m3ek na 1 m3

CementCement 350 kg350 kg

BentonitBentonit 40 kg40 kg

VodaVoda 865 l865 l

PlastifikPlastifikáátor tor 4 l4 l

VodnVodníí sklosklo 60 l60 l



Výroba vzork ů



Oedometrický test



Dotvarování injektážní hmoty

28 dní



Test únosnosti



Test únosnosti



Test únosnosti



Test únosnosti



Test únosnosti



Test únosnosti



Test únosnosti



Test únosnosti



Test únosnosti



Závěr

•• NNáávrhovvrhovéé prvky nutno volit s ohledem na prvky nutno volit s ohledem na řřadu adu 
vlivvlivůů: : vvýrubýrub, materi, materiáálovlovéé charakteristiky, charakteristiky, 
tloutlouššťťka ostka ostěěnníí, kompatibilita se strojem, , kompatibilita se strojem, 
trasovactrasovacíí prvky, pozice klenprvky, pozice klenáákkůů atdatd..

•• Statický výpoStatický výpoččet je komplikovaný a je tet je komplikovaný a je třřeba eba 
vvěěnovat mimonovat mimořřáádnou pozornost dnou pozornost řřáádndnéé analýze analýze 
konstrukce a interakci s okolkonstrukce a interakci s okolíím m -- optimalizace optimalizace 
nnáávrhuvrhu

•• MimoMimořřáádnou pdnou pééčči je ti je třřeba veba věěnovat pnovat přřesnosti esnosti 
výroby a montvýroby a montáážže e -- ttěěsnost styksnost stykůů



DDěěkujikuji za pozornostza pozornost


