
26

26. ročník - č. 2/2017

1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Tento článek souvisí a navazuje na dříve publikované články
[1] a [2]. Stávající trať v úseku mezi Rokycany a Plzní je vede-
na přes obec Chrást. Současné vedení trasy nesplňuje požadav-
ky trasování vysokorychlostních železnic ani koridorových
železničních tratí. Nově navržené vedení trasy si díky morfolo-
gii zdejšího terénu vyžádalo podchod dvou terénních útvarů –
vrcholů Homolky a Chlumu. Ten má být v tomto úseku reali-
zován dvojicí jednokolejných tunelů.

Obě paralelně vedené tunelové trouby jsou raženy jedním
a tím samým tunelovacím strojem ze stejného portálu. Každá
tunelová trouba má délku 4150 m, což z Ejpovických tunelů
činí nejdelší v České republice. Příčný řez je kruhový, světlého
průměru 8,7 m. Ostění je složené z prefabrikovaných betono-
vých segmentů, jež jsou v hornině stabilizovány pomocí dvou-
komponentní výplňové injektáže. 

Geologické podmínky v trase raženého díla jsou velmi růz-
norodé. Liší se jak jednotlivé horninové celky, tak i jejich vlast-
nosti. Dominujícím geotypem vrcholu Homolka jsou měkké
břidlice (prachovité, grafitické jílovité). Vyznačují se různým
stupněm zvětrání, prokřemenění, ale i uložením vrstev. Naopak
vrch Chlum je tvořen tvrdými spility. Středová část mezi oběma
vrchy se vyznačuje kombinací břidlic a spilitů spolu s dalšími
mladšími sedimentárními horninami (např. pískovci). Břidlice
v úsecích s nízkým nadložím byly zcela nestabilní, zvodnělé
a svými vlastnostmi odpovídaly nesoudržné zemině. Ražba
zejména v těchto úsecích potvrdila správnost a předvídavost
pro použití technologie mechanizovaného tunelování.

2. POUŽITÝ TUNELOVACÍ STROJ

Tunelovací stroj byl vyroben německou společností
Herrenknecht AG pod sériovým číslem S-799, obr. 1. Aby byl

1. PROJECT CHARACTERISTICS

This paper relates to and is a continuation of [1] and [2]. The
existing rail track in the section between Rokycany and Plzeň is
led through the municipality of Chrást. The current alignment
meets neither the requirements of high-speed railways nor the
requirements of corridor railway tracks. Owing to the morpholo-
gy of the local terrain, the newly designed alignment required
passing under two terrain formations – Homolka and Chlum
Hills. The passage in this section is carried out by a pair of sing-
le-track tunnels. 

Both parallel tunnel tubes are driven by one and the same tun-
nel boring machine from the same portal. Each tunnel tube is
4150m long. This fact makes the Ejpovice tunnels the longest in
the Czech Republic. The cross-section is circular with the net dia-
meter of 8.7m. The tunnel lining is of the segmental type, consis-
ting of pre-cast concrete segments, which are stabilised in the
ground using two-component backgrouting (activation grouting). 

Geological conditions along the mined tunnel route are very
variable. Not only the ground units but even their properties dif-
fer. Weak shales (silty or graphitic clayey) are the dominant geo-
logical type at Homolka Hill. They are characterised by a vari-
able degree of weathering and quartzification, but also by the
variable deposition of layers. On the contrary, Chlum Hill is for-
med by hard spilites. Geology in the middle part between the two
hills is characterised by a combination of shales and spilites,
together with other younger sedimentary rock types (e.g. sand-
stone). The shales in the low overburden sections of the align-
ment were completely instable, saturated with water, and their
properties corresponded to cohesionless soil. Driving the tunne-
ls, first of all in these sections, confirmed the correctness of and
foresight for the application of the mechanised tunnelling tech-
nology. 
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RAŽBA JIŽNÍ TUNELOVÉ TROUBY, PŘESUN A ÚPRAVY STROJE 

PRO RAŽBU SEVERNÍ TUNELOVÉ TROUBY
EJPOVICE TUNNELS 

DRIVING THE SOUTHERN TUNNEL TUBE; SHIFTING AND MODIFYING 
THE TBM FOR DRIVING THE NORTHERN TUNNEL TUBE 

ŠTEFAN IVOR, PETR HYBSKÝ, LIBOR SÝKORA, VÁCLAV ANDĚL

ABSTRAKT

Moderní světový trend ražeb dlouhých dopravních tunelů jednoznačně spěje k metodám mechanizovaného tunelování. V duchu toho-
to trendu se zmíněná metoda etabluje i v prostředí českých železničních staveb, konkrétně při ražbách tunelů Ejpovice v rámci moder-
nizace trati v úseku Rokycany – Plzeň. Ražby Ejpovických tunelů provádí tunelovací stroj Herrenknecht S-799. Ten v polovině loňského
roku dokončil výstavbu jižní tunelové trouby. Následně byl demontován na transportovatelné části a přestěhován zpět na vjezdový por-
tál, aby zde byl připraven pro ražbu severní tunelové trouby.

ABSTRACT

The modern worldwide trend in driving long transport tunnels is unambiguously tending towards mechanised tunnelling methods. In
the spirit of this trend, the above-mentioned method has established itself even in the environment of Czech railway construction pro-
jects, specifically in driving the Ejpovice tunnels within the framework of the modernisation of the railway track in the Rokycany – Plzeň
section. The Ejpovice tunnels are driven by a Herrenknecht S-799 TBM. This machine finished the construction of the southern tunnel
tube in the middle of 2016. Subsequently it was dismantled to transportable components and was moved back to the entrance portal to
be prepared there for driving the northern tunnel tube.
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2. TUNNEL BORING MACHINE APPLIED 

The tunnel boring machine was manufactured by German-
based Herrenknecht AG under the serial number of S-799 (see
Fig. 1). It was designed as an earth pressure balance tunnelling
machine allowing for the conversion to a hard rock tunnel boring
machine. 

Table 1 Basic TBM parameters 

TBM type convertible – EPB/hard rock

cutterhead diameter 9840mm

length including back-up 115m

weight including back-up 1800t

installed output 6200kW

operating pressure 4.5 bar

2.1 Tunnel excavation principle, machine operation

Ground is disintegrated by a rotational cutterhead fitted with
cutters and disk cutters. The consistency of the muck is adjusted
concurrently with the process of disintegration, using water,
foams and polymers or their combinations. The treated ground
passes through openings in the cutterhead to the extraction cham-
ber. In the chamber it creates back-pressure on the excavation
face, thus acting as the excavation support. Muck is continually
removed from the extraction chamber by a screw conveyor, to be
transported further by a belt conveyor. Backgrouting (contact
grouting) into the annulus between the rock and the external sur-
face of the installed segmental lining rings is carried out concur-
rently with the excavation cycle. The assembly of the precast seg-
mental lining follows after the completion of the individual exca-
vation rounds. 

During the course of one twelve-hour shift the tunnel boring
machine is operated by a crew of twelve. The TBM operator is
responsible for the guidance of the machine during the execution
of an excavation round. The grouting operator operates the grou-
ting equipment during the work on the excavation round; lining
rings are assembled by a crew of three. Remaining members of
the operating crew are responsible for extending service media
lines, carrying out ongoing maintenance of the machine, unloa-
ding the segments (see Fig. 2) and for the logistics of other mate-
rials required for driving the tunnel. 

TBM outages are necessary to take place at regular intervals for
the purpose of extending the belt conveyor, the high-voltage
cable or checking and replacing cutting tools.

3. EXPERIENCE FROM DRIVING THE SOUTHERN 
TUNNEL TUBE 

3.1 Driving tunnel in the EPB mode

In the earth pressure balance mode, Viktorie, the Herrenknecht
S-799 tunnel boring machine which got its name during the tun-
nel excavation opening celebration, completed the excavation of
3154 in total. It needed 371 days for covering this distance. The
average daily advance rate achieved therefore amounted to 8.5m.
The highest monthly advance rate of 528m was achieved in May
2016; the highest daily advance amounted to 32m. The excavati-
on advance rates were negatively affected by several following
factors: instable ground, hydrostatic pressure, high rates of
groundwater inflows and increased abrasivity. 

The excavation of the southern tunnel was characterised by fre-
quent instability of the ground environment (mainly within the
initial 250m long section), which was in addition amplified by

Obr. 1 Tunelovací stroj S-799 před zahájením ražeb JTT
Fig. 1 S-799 tunnel boring machine before the commencement of driving the STT

schopen efektivně se vyrovnat s proměnlivými a extrémně růz-
norodými geotechnickými podmínkami, byl zkonstruován jako
zeminový štít s možností přestavby na razicí stroj do pevných
skalních hornin.

Tab. 1 Základní parametry stroje 

typ stroje přestavitelný – EPBM/hardrock

průměr řezné hlavy 9 840 mm

délka vč. závěsu 115 m

hmotnost vč. závěsu 1 800 t

instalovaný výkon 6 200 kW

provozní tlak 4,5 bar

2.1 Princip ražby, obsluha stroje

Hornina je rozpojována rotační řeznou hlavou osazenou dláty
a valivými disky. Současně s procesem rozpojování probíhá
úprava konzistence rubaniny pomocí vody, pěn a polymerů,
resp. jejich kombinací. Upravená hornina skrze otvory v řezné
hlavě prochází do prostoru odtěžovací komory. Zde vytváří pro-
titlak na čelbu a tím působí zároveň jako její pažení. Z odtěžo-
vací komory je rubanina průběžně odebírána šnekovým doprav-
níkem a dále poté transportována dopravníkem pásovým.
V souběhu s razicím cyklem probíhá výplňová injektáž mezi -
kruží mezi horninou a rubem instalovaných prstenců segmento-
vého ostění. Po vyražení jednotlivých záběrů následuje montáž
prstence prefabrikovaného ostění.

Během jedné dvanáctihodinové směny obsluhuje razicí stroj
dvanáctičlenná osádka. Pilot stroje je zodpovědný za řízení
stroje během ražby záběru. Operátor injektáže v průběhu postu-
pu obsluhuje injektážní zařízení, stavbu prstenců provádí tří-
členná osádka pracovníků. Zbytek osádky zodpovídá za pro-
dlužování vedení obslužných médií, provádění průběžných
údržeb stroje či skládání segmentů (obr. 2), a logistiku ostatní-
ho materiálu pro ražbu.

V pravidelných intervalech je třeba provádět odstávky
z důvodu prodlužování pásového dopravníku, vysokonapěťové-
ho kabelu, případně z důvodu kontroly a výměny řezných
nástrojů.

3. ZKUŠENOSTI Z RAŽEB JIŽNÍ TUNELOVÉ TROUBY

3.1 Ražba v režimu zeminového štítu

V režimu zeminového štítu vyrazila Viktorie, jak byl tunelova-
cí stroj Herrenknecht S-799 pokřtěn při slavnostním zahajovacím
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ceremoniálu ražby tunelu, celkem 3154 m. Pro zdolání této vzdá-
lenosti potřeboval 371 dní, čímž bylo dosaženo průměrného
postupu 8,5 m. Nejvyšší měsíční výkon připadl na květen před-
loňského roku – 528 m, nejvyšší denní výkon představoval 32 m.
Rychlost ražby byla negativně ovlivněna několika faktory: nesta-
bilní horninou, hydrostatickým tlakem, vysokými přítoky pod-
zemní vody a zvýšenou abrazivitou.

Ražba jižního tunelu se vyznačovala častou nestabilitou hor-
ninového prostředí (zejména v úvodním úseku prvních 250 m)
a byla navíc umocněna zvýšenými přítoky podzemní vody se
zvýšeným hydrostatickým tlakem, který v přístropí tunelu činil
až 3 bary (hydrostatický tlak neodpovídal výšce nadloží, byl
vyšší, než by odpovídalo výšce nadloží). Kombinace těchto
faktorů si vyžádala provádění ražby v předmětném úseku
v režimu s úplnou podporou čelby (closed mode). Nestabilita
čelby se projevovala vznikem nadvýlomů a byla způsobena
vysokým stupněm rozpukanosti a propustností horniny v poru-
chových zónách. 

V poruchových zónách se zvýšenými přítoky podzemní vody
(až 28 l/s) bylo nutné opěrný tlak v komoře zvýšit o hodnotu
potřebnou k zajištění stability čela výrubu. Při takto vysokých
hodnotách docházelo k vyvěrání pěn a výplňové injektáže na
povrch terénu a opěrný tlak musel být snižován na hodnoty, při
kterých nedocházelo k úniku médií. Pásový dopravník nepobral
tekutou rubaninu, která přetékala z pásu a znečišťovala dno
a segmenty ostění připravené na montáž. Čištění stroje a ostění
trvalo mnohdy celou směnu a zdržovalo postup ražeb.

Poměrně dobré výsledky přineslo použití polymeru určeného
k vázání vody, které eliminovalo účinky tekuté rubaniny. Na
projektu tunelu Ejpovice byl použit Mapedrill M1 italské spo-
lečnosti MAPEI.

Ražby v režimu s úplnou podporou čelby obecně vedou ke
zvýšenému opotřebení řezné hlavy a řezných nástrojů.
K rychlému opotřebení řezných disků docházelo v případech,
kdy lepivá rubanina zcela vyplnila lůžka disků a znemožnila
jejich otáčení, čímž došlo k okamžitému místnímu obrusu
disků. K opotřebení přispívaly křemen a křemenné žíly, které se
v břidlici hojně nacházely.

Práce spojené s výměnou řezných nástrojů, s opravami řezné
hlavy nebo opravami v odtěžovací komoře bylo nutné provádět
v pevné hornině, která zajistila stabilní čelbu. Pokud přirozeně
stabilní čelba, umožňující údržbu stroje, v daném úseku nebyla
zastižena, bylo nutné čelbu stabilizovat chemickou injektáží
prováděnou ze štítu.

V místech s nízkým nadložím měla čelba pouze krátkodobou
stabilitu, nebylo tedy možno v mnoha stovkách metrů dlouhých

growing rates of increased hydrostatic pressure of groundwater
inflows, amounting up to 3 bars in the tunnel top heading (the
hydrostatic pressure did not correspond to the overburden height;
it was higher than the pressure which would have corresponded
to the overburden height). The combination of these factors requ-
ired that the excavation in the above-mentioned section was car-
ried out in the closed mode. The excavation face instability mani-
fested itself by the origination of overbreaks. It was caused by
a high degree of fracturing and permeability of the rock in weak-
ness zones. 

It was necessary in the weakness zones with increased ground-
water inflow rates (up to 28L/s) to increase the support pressure
in the chamber by the value required for securing the stability of
the excavation face. When such high values were applied, foams
and contact grout rose to the surface and the support pressure had
to be reduced to values at which the media did not escape. The
belt conveyor could not carry all liquid muck. It spilled over the
belt edges and dirtied the bottom and lining segments prepared
for the installation. The cleaning of the machine and lining often
took an entire shift and reduced the excavation advance rates. 

Relatively good results were achieved by using a water-binding
polymer, which eliminated the effects of the liquid muck.
Mapedrill M1 produced by Italy-based MAPEI was applied to the
Ejpovice tunnel excavation. 

Driving tunnels in the closed TBM mode generally leads to inc-
reased wear of the cutterhead and cutting tools. Accelerated wea-
ring of disc cutters occurred in the cases where the sticky muck
completely filled the disc cutter sockets and made their rotation
impossible. As a result, local wearing of the disk took immedia-
tely place. The wear was attributed to quartz and quartz veins
abundantly present in the shale. 

The operations associated with the replacement of cutting tools,
repairs of the cutterhead or repairs inside the extraction chamber
had to be performed in solid rock, which provided a stable exca-
vation face. If the naturally stable excavation face allowing the
maintenance of the TBM had not been encountered in the particu-
lar section, it was necessary to stabilise the excavation face by
chemical grouting carried out from the shield interior. 

In the low overburden locations the ground had only short-term
stability. It was therefore impossible to enter the extraction cham-
ber along many hundred metre long sections to carry out the
necessary maintenance of the cutterhead, first of all cleaning and
replacement of cutting tools. For that reason a system of cast-in-
situ diaphragm walls forming compact concrete blocks, “garages”
was created. The tunnel boring machine cutterhead could be “par-
ked” in them and the cutterhead maintenance could be carried out
at regular intervals under their protection. The advantage of the
“garages” lied in the fact that this measure could be performed

Obr. 2 Skládání segmentů na segmentový podavač
Fig. 2 Unloading the segments on the segment erector

Obr. 3 Hloubení podzemních stěn tzv. garáží
Fig. 3 Excavation of trenches for diaphragm walls of the so-called garages
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úsecích vstoupit do komory a provádět nezbytnou údržbu řezné
hlavy, zejména čištění a výměnu řezných nástrojů. Byla proto
navržena soustava monolitických podzemních stěn, které
vytvořily kompaktní betonový blok, „garáž“, do něhož bylo
možné řeznou hlavu tunelovacího stroje „zaparkovat“ a pod
jeho ochranou provést v pravidelných vzdálenostech údržbu
řezné hlavy. Výhodou „garáží“ bylo to, že se jednalo o opatře-
ní provedené v předstihu ražeb z povrchu terénu (obr. 3) a jejich
vybudování nezdržovalo ražbu. Vybetonovaný prostor „garáže“
měl půdorysné rozměry 15x4 m, hloubka dosahovala od povr-
chu území až zhruba do poloviny výrubu tunelu. Úspěšné pou-
žití čtyř „garáží“ na trase jižního tunelu ukázalo, že zabezpeče-
ní čelby podzemními stěnami je rychlé, potřebné a bezpečné
řešení. Údržby řezné hlavy tedy probíhaly ve vyprázdněné pra-
covní komoře štítu a za atmosférického tlaku. 

Mnohem vyšší podíl křemenné složky, nežli bylo předpoklá-
dáno, způsobil vyšší abrazivitu, a tím i vyšší frekvenci výměny
řezných nástrojů. Abrazivní prostředí způsobilo i obrus ochran-
ných tvrdokovových otěrových destiček, kterými byla řezná
hlava osazena.

Při procházení kritickými úseky (podchod komunikací a inže-
nýrských sítí) se provedla ochranná opatření na povrchu – stálý
dozor, částečné či úplné znepřístupnění vytipovaných oblastí na
povrchu. Rovněž byly zvýšeny četnosti kontrol rubaniny,
zejména objemové hmotnosti, geotechnickým monitoringem.
Při podchodu frekventované silnice s nadložím pouhých 9,5 m
(ulice Hlavní) byla tato překlenuta mostním provizoriem.
Všechna opatření byla odvolána vždy teprve poté, co bylo
v daném úseku geofyzikálními metodami ověřeno, zda se
v nadloží tunelu nenachází anomálie, která by mohla signalizo-
vat existenci podpovrchových dutin. Omezení tvorby nadvýlo-
mů bylo sledováno kontrolním vážením rubaniny odcházející
z pracovní komory během jednoho záběru. Přesné nastavení
vah vyžadovalo sledování objemové hmotnosti geotechnickým
monitoringem. Hmotnost vytěženého materiálu z daného zábě-
ru tak odpovídala hmotnosti rostlé horniny určené z plochy
výrubu násobenou délkou záběru. Větší těžené množství je
indikací vzniku nadvýlomů a zároveň ukazovalo na skutečnost,
že opěrné tlaky v odtěžovací komoře je třeba zvýšit, což vede
k výraznému zpomalení postupu. Objemová hmotnost hornin
se pohybovala v široké škále mezi 2 t/m3 až 2,8 t/m3.
3.2 Ražby v „hard rock“ režimu razicího stroje

Po zastižení prostředí spilitů byl stroj přestavěn do režimu
razicího stroje pro tvrdé skalní horniny. V takovém režimu
řezná hlava pracuje s jednostrannou rotací (na rozdíl od zemi-
nového štítu, kdy lze hlavou otáčet oboustranně). Rozpojená
hornina je z čelby odváděna pomocí dodatečně osazených sklu-
zů přímo na pásový dopravník, který je vsunut do prostoru
odtěžovací komory skrze tzv. násypku.

Odlišný je již způsob rozpojování horniny. Zatímco v režimu
zeminového štítu jsou do procesu rozpojování zapojeny jak
řezné disky, tak i řezné nože, v režimu razicího stroje je rozpo-
jování horniny prováděno výhradně řeznými disky. Využívá se
zde principu anglicky popsaného jako rock chipping, tedy že
každý disk na své nezávislé dráze vytvoří v čelbě rýhu. Hornina
v blízkosti dráhy tohoto disku v důsledku jeho působení popras-
ká. Sousední disk na své dráze pracuje totožným způsobem,
v důsledku čehož se vylomí části horniny mezi dráhami jedno-
tlivých disků.

Velmi důležitou součástí pracovního cyklu ražeb v režimu
razicího stroje je kontrola a údržba řezných nástrojů. Zatímco
v režimu zeminového štítu se četnost vstupů do prostoru řezné

from the terrain surface (see Fig. 3), in advance of the tunnel exca-
vation, and their construction did not delay the excavation process.
The completed concrete “garage” structure ground-plan dimensi-
ons were 15x4m, the depth from the terrain surface reached app-
roximately the middle of the tunnel excavation cross-section. The
successful use of four “garages” on the southern tunnel tube pro-
ved that securing the excavation face using diaphragm walls is
a quick, needed and safe solution. The cutterhead maintenance
operations were therefore carried out in the empty working cham-
ber and under the atmospheric pressure. 

The much higher proportion of the quartz component than ori-
ginally assumed caused increased abrasivity, thus even the higher
frequency of replacing cutting tools. In addition, the abrasive
environment caused wearing of protective tungsten carbide abra-
sion-resistant plates installed on the cutterhead. 

Preventive measures (permanent supervision, partial or com-
plete prevention of access to tipped areas on the surface) were
implemented on the terrain surface when critical tunnel sections
(passing under roads and utility services) were being driven. In
addition, the frequency of checks on the muck carried out by geo-
technical monitoring, first of all checks on the bulk density, was
increased. When the busy road with the overburden only 9.5m
high (Hlavní Street) was being crossed under, the road was cove-
red with a temporary bridge structure. All measures were cancel-
led only after the particular section had been examined using
geophysical methods, whether no anomaly which could signalise
the existence of subsurface cavities was found in the tunnel over-
burden. The creation of overbreaks was observed by checkweig-
hing of the muck leaving the working chamber during the course
of one excavation round. The observation of the bulk density by
geotechnical monitoring was necessary for the accurate setting of
scales. The weight of the material excavated from the particular
excavation round therefore corresponded to the weight of the
natural ground determined by multiplying the excavated cross-
section area by the excavation round length. A larger excavated
volume indicated the origination of an overbreak and, at the same
time, pointed to the fact that it was necessary to increase the
thrust in the extraction chamber, thus reducing the excavation
advance rate. The density of rock varied within a wide range, bet-
ween 2t/m3 and 2.8t/m3.
3.2 Driving the tunnel in the hard rock TBM mode 

After encountering the environment formed by spilites, the
TBM was converted into the hard rock mode. In this mode the
cutterhead is operated with one-sided rotation (in contrast of an
EPM TBM, where the cutterhead can be rotated in both directi-
ons). The disintegrated rock is removed from the excavation face
by means of additionally installed chutes directly to the belt con-
veyor, which is inserted into the extraction chamber space
through the so-called hopper. 

Even the rock disintegration method is different. While in the
earth pressure balance mode neither disc cutters nor picks are
incorporated into the process of ground disintegration, the disin-
tegration is carried out exclusively by disc cutters in the hard rock
mood. In the latter case, the rock chipping principle is used,
which means that each disc creates a groove in the excavation
face on its independent route. The rock near the route of this disc
cracks as a result of its action. The neighbouring disc works on its
own route identically. As a result, the parts of the rock mass bet-
ween the routes of the individual discs are broken off. 

The inspection and maintenance of cutting tools is a very
important part of the working cycle in the hard rock TBM mode.
While the frequency of the entries into the cutterhead space is
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hlavy počítá na týdny, jsou práce v řezné hlavě ve skalních hor-
ninách dennodenní záležitostí. V pravidelných intervalech je
třeba měřit a kontrolovat opotřebení řezných disků a stav řezné
hlavy. Její konstrukce je vystavena vysokému zatížení v kom-
binaci s vibracemi. Nezřídka tudíž dochází nejen k běžnému
opotřebení řezných disků, ale i k poškození jejich zajišťovacích
prvků. 

Nejen způsob ražení, ale i postup injektáže se liší při postu-
pu s přetlakovanou odtěžovací komorou od toho, kdy komora
přetlakována není. V prvním případě lze prostor vně prstenců
segmentového ostění poměrně efektivně vyplnit primární
injektáží skrz obálku štítu, a to i v horní polovině mezikruží.
V případě, kdy komora přetlakována není, hrozí riziko úniku
čerstvé injektážní směsi podél štítu do prostoru řezné hlavy.
V důsledku toho může tento únik vést ke vzniku nevyplněných
prostor vně ostění, a tím pádem i k nedokonalému zafixování
jednotlivých segmentů v horninovém prostředí.

Během ražeb v pevných spilitech (pevnostní třída až R2,
lokálně R1) proto zhotovitel přistoupil k provádění vícestup-
ňového způsobu injektáže. Primární, skrz obálku štítu měla za
cíl vyplnit spodní polovinu tunelového mezikruží. Ve druhém
stupni, cca 10 m za koncem štítu byla prováděna injektáž
sekundární skrz předem připravené otvory v segmentovém
ostění. Třetí stupeň injektáže se realizoval v zadní části závěsu
stroje a tato injektáž měla za úkol dotěsnění možných dutin vně
ostění. 

4. PRORÁŽKA JIŽNÍHO JEDNOKOLEJNÉHO TUNELU

Po necelých šestnácti měsících od zahájení ražeb dokončila
Viktorie svůj postup na 4,1 km dlouhém jižním jednokolejném
tunelu. Prostorové uspořádání portálové jámy na tzv. výjezdo-
vém portálu si vyžádalo provedení dvou prorážek. Při té první
spatřila pověstné světlo na konci tunelu vrchní třetina řezné
hlavy, obr. 4. Poté stroj razil ještě dalších 50 m v otevřené
jámě, aby posléze dospěl k tzv. velké prorážce. 

První prorážka proběhla 7. 6. 2016 za účasti pozvaných
zástupců zúčastněných firem. Následná ražba v otevřené jámě
nabídla jedinečný pohled na pracující stroj zvenčí. Bylo možné
pozorovat práci řezné hlavy i proces výplňové injektáže tune-
lového mezikruží, tedy procesy, které jsou za normálních okol-
ností lidskému zraku skryté.

Práce Viktorie na prvním ze dvou Ejpovických tunelů byla
završena v sobotu 11. 6. 2016. Při této příležitosti uspořádala
firma Metrostav a.s. den otevřených dveří pro návštěvníky
z řad laické veřejnosti, kteří mohli na vlastní oči spatřit ražbu

counted in weeks in the case of the earth pressure balance TBM,
this work is a daily routine in the case of the hard rock cutterhe-
ad. It is necessary to measure and check the wear of disc cutters
and the condition of the cutterhead at regular intervals. The cut-
terhead structure is exposed to high loading conditions in combi-
nation with vibrations. The disc cutters are often not only com-
monly worn but their locking elements are also damaged. 

Not only the tunnel excavation procedure but also the grouting
procedure in the case of the procedure with a hyperbaric extracti-
on chamber differs from the procedure without the hyperbaric
chamber. In the former case the space outside the segmental lining
rings can be relatively easily filled by means of primary grouting
through the shield skin, even in the upper half of the annulus. In
the case where the chamber is not positively pressurised, there is
a risk of the leakage of grouting mixture along the shield into the
cutterhead space. As a result, this leakage may lead to the origina-
tion of unfilled spaces outside the lining, thus even to imperfect
fixing of individual segments in the rock environment. 

For that reason the contractor proceeded to the application of
a multi-stage system of grouting during the course of driving the
tunnel through hard spilites (strength class up to R2, locally R1).
The objective of the primary grouting through the shield skin was
to fill the lower half of the tunnel annulus. In the second stage,
approximately 10m behind the shield end, the secondary grouting
was carried out through ports prepared in advance in the segmen-
tal lining. The third grouting stage was realised in the rear part of
the trailing gear. The objective of this grouting stage was to com-
plete the sealing of potential cavities outside the lining. 

4. BREAKTHROUGH OF THE SOUTHERN SINGLE-TRACK TUNNEL 

Nearly sixteen months after the commencement of driving,
Viktorie finished its way along the 4.1km long southern single-
track tunnel. The space arrangement of the portal pit at the so-cal-
led exit portal required two breakthroughs. At the first breakt-
hrough only the upper third of the cutterhead saw the proverbial
light at the end of the tunnel (see Fig. 4). Subsequently the TBM
drove additional 50m in an open trench, to reach the so-called
major breakthrough. 

The first breakthrough took place on 7th June 2016, in the pre-
sence of invited representatives of participating companies. The
subsequent tunnel excavation in the open trench offered a unique
view of the working machine from the outside. It was possible to
observe the work of the cutterhead and the process of injecting
the contact grout into the tunnel annulus, which are the processes
under normal circumstances hidden to human eyes. 

Obr. 4 Tzv. „malá prorážka“ jižní tunelové trouby
Fig. 4 The so-called “minor breakthrough” of the southern tunnel tube

Obr. 5 Prorážka jižní tunelové trouby
Fig. 5 Breakthrough of the southern tunnel tube
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posledních záběrů včetně samotné prorážky, obr. 5. Ta nastala
v 15:06. Poté následoval slavnostní akt, při kterém celá osádka
projde skrz řeznou hlavu, aby tím symbolicky dokončila směnu
na opačné straně již vyraženého tunelu.

5. STĚHOVÁNÍ STROJE, PŘÍPRAVA PRO RAŽBY STT

Neprodleně po doražení jižní tunelové trouby byly zahájeny
práce na demontáži a přesunu stroje zpět na vjezdový portál,
pro ražbu severní tunelové roury. V souběhu s demontáží vlast-
ního štítu před výjezdovým portálem (obr. 6), byly postupně
rozpojeny jednotlivé vozy závěsu stroje (gantry), a pomocí
obslužných vozidel MSV (multi service vehicle, víceúčelové
vozidlo) protaženy vyraženým tunelem opět na vjezdový por-
tál (obr. 7). Jednotlivé díly štítu byly po částech převezeny
a opět smontovány v železobetonové kolébce na vjezdovém
portálu. 

Před samotnou realizací těchto prací bylo nutno celý proces
připravit a dořešit detaily demontáží a samotných přeprav.
Tato příprava byla zahájena cca 6 měsíců před samotnou rea-
lizací. Jedinou neznámou zůstával stav částí tunelovacího
stroje, ke kterým není během ražby přístup, a to především
stav přední části řezné hlavy a stav šroubovice šnekového
dopravníku. Na základě skutečně zastižené vyšší abrazivity
horninového masivu v průběhu ražby zhotovitel předpokládal
jejich značné opotřebení, které se po prorážce jižního tunelu
potvrdilo a tím pádem bylo nutné před zahájením ražby sever-
ního tunelu provést rozsáhlou repasi těchto částí tunelovacího

The Viktorie TBM work on the first of the two Ejpovice tunne-
ls was completed on Saturday the 11th June 2016. On this occasi-
on Metrostav a.s. held the Doors open Day for visitors from the
general public, who could see with their own eyes the last exca-
vation advance rounds including the final breakthrough (see 
Fig. 5). It took place at 15:06 hours. During the subsequent cere-
monial act the entire tunnelling crew passed through the cutter-
head to symbolically finish the shift on the opposite side of the
already completely excavated tunnel. 

5. MOVING THE TBM, PREPARING FOR DRIVING THE NTT 

Immediately after the completion of driving the southern tun-
nel, the work commenced on dismantling and moving the machi-
ne back to the entrance portal for driving the northern tunnel tube.
Concurrently with dismantling the shield in front of the exit por-
tal (see Fig. 6), individual back-up train cars (gantry platforms)
were successively unlinked to be pulled back to the entrance por-
tal by multi-service vehicles  (see Fig. 7). Individual components
of the shield were transported piecewise to be again assembled in
a concrete cradle at the entrance portal. 

Before the realisation of these work operations it was neces-
sary to prepare the whole process and finish the solution to
details of dismantling and transportation. This preparation star-
ted ca 5 months before the actual realisation. The only unknown
thing which remained was the condition of tunnel boring machi-
ne parts which are not accessible during the tunnel excavation,
namely, first of all, the condition of the front end part of the cut-
terhead and the condition of the helix of the screw conveyor.
The contractor assumed on the basis of the abrasivity of the rock
mass actually encountered during the course of the tunnel exca-
vation that these parts would be significantly worn. After the
southern tunnel breakthrough the assumption was confirmed.
For that reason it was necessary to carry out extensive refur-
bishment of these TBM parts prior to the commencement of dri-
ving the northern tunnel. For reasons of time, the cutterhead
including parts of the belt conveyor were repaired on site (see
Fig. 8), whilst the screw conveyor including the segment erec-
tor were refurbished at the steel structures centre of Metrostav
a. s. in Prague (see Fig 9). These operations were challenging
not only from the point of view of logistics and exact procedu-
res, but also for the reason of demands on human capacities,
which were amplified by the continuous operation, or the con-
sistent transfer of information. An important part of the dis-
mantling operations was the necessity for accurate labelling of
all disconnected parts, first of all pipes, hoses and cables, so that

Obr. 6 Demontáž stroje Herrenknecht S-799 
Fig. 6 Herrenknecht S-799 TBM dismantling

Obr. 8 Montáž stroje před zahájením ražby STT
Fig. 8 Assembling the TBM before the commencement of driving the NTT

Obr. 7 Průtah gantrů skrz vyraženou konstrukci tunelu
Fig. 7 Pulling the gantries through the tunnel structure after completion of
driving the tunnel
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stroje. Z časových důvodů byla řezná hlava včetně částí paso-
vého dopravníku opravována na stavbě, obr. 8, šnekový
dopravník včetně segmentového podavače byl repasován na
středisku ocelových konstrukcí firmy Metrostav a.s. v Praze,
obr. 9. Tyto práce byly náročné nejen z hlediska logistiky
a přesných postupů, ale i z důvodu náročnosti lidských kapacit
umocněné nepřetržitým provozem či důsledným předáváním
informací. Důležitou součástí demontážních prací byla nutnost
přesně označovat veškeré rozpojené části, především potrubí,
hadice a kabely tak, aby při montáži těchto částí nemohlo dojít
k jejich nesprávnému zapojení. V průběhu demontáže a přesu-
nů stroje bylo současně prováděno ověřování stavu jednotli-
vých částí z pohledu nutnosti provedení repase, nebo výměny
vybraných dílů. Jednalo se především o motory, převodovky,
hydraulická čerpadla a hlavní ložisko. Všechny práce probíha-
ly pod odborným dohledem pracovníků firmy Herrenknecht,
se kterými byly konzultovány jednotlivé pracovní procesy
i postupy repasí. Na základě zkušeností z ražby jižního tunelu
byly také provedeny některé nezbytné úpravy řezné hlavy, jed-
nalo se především o posílení rozvodů polymeru, v rámci opat-
ření při zvýšených přítocích podzemní vody. Po ukončení
oprav a montážních prací byl tunelovací stroj úspěšně odzkou-
šen a zkontrolována jeho funkčnost, obr. 10. Ražba severního
tunelu byla zahájena 27. 9. 2016.

Díky výrazné snaze zhotovitele a podrobné přípravě demon-
tážních a montážních prací byla ražba severního tunelu zaháje-
na po cca 3,5 měsíce od prorážky jižního tunelu. Příprava,
samotná demontáž a montáž tunelovacího stroje, opětovné
odzkoušení a samotné opravy stroje prověřily zaměstnance
zhotovitele v jejich odbornosti a potvrdily, že jsou schopní
zvládnout i tak složité postupy v co nejkratším čase. Dosud se
při ražbě tunelů Ejpovice tunelovacím strojem podařilo bezpeč-
ně zvládnout hodně neočekávaných problémů, a to je dobrý
předpoklad pro úspěšné dokončení ražeb severního tunelu.
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incorrect connecting of these parts during the assembly was pre-
vented. The condition of individual parts (mainly engines, gear-
boxes, hydraulic pumps and the main bearing) from the aspect
of a necessity for refurbishing them or replacing selected com-
ponents was checked in parallel during the disassembly and
transportation of the TBM. All operations were performed under
the expert supervision provided by Herrenknecht company
employees, with whom the individual work processes and refur-
bishment procedures were consulted. Some necessary adaptati-
on of the cutterhead, first of all reinforcing the polymer distri-
bution lines within the framework of the measures to be appli-
ed during the increased rates of groundwater inflows, was carri-
ed out on the basis of the experience from driving the southern
tunnel. After the completion of repairs and assembly work, the
TBM was successfully tested and its functionality was checked
(see Fig. 10). The excavation of the northern tunnel commenced
on 27th September 2016. 

Owing to the serious efforts of the contractor and the detailed
preparation of the dismantling and assembling work operations,
driving the northern tunnel commenced after ca 3.5 months
after the southern tunnel breakthrough. The preparation, dis-
mantling and assembly of the TBM, repeated testing and repa-
irs of the machine put contractor employees’ expertise to a test
and confirmed that they are capable of mastering even such
complicated procedures in the shortest possible time. So far lots
of unexpected problems have been successfully handled during
the course of driving the Ejpovice tunnels using the TBM. It is
a good precondition for the successful completion of driving the
northern tunnel. 
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Obr. 9 Repase šnekového dopravníku
Fig. 9 Screw conveyor rehabilitation

Obr. 10 Provozní zkoušky stroje před zahájením ražeb STT
Fig. 10 Operational testing of the TBM before the commencement of driving
the NTT




