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PROJEKT

Projekt se skládá z průtočných vodních elektráren Las Lajas
o výkonu 267 MW a Alfalfal II o výkonu 264 MW, nacházejí-
cích se na horním toku řeky Maipo, asi 50 km jihovýchodně od
Santiago v Chile (obr. 1). Po dokončení stavby bude očekávaná
roční produkce dodávaná do chilské elektrické sítě (Sistema
Interconectado Central) kolem 2320 GWh.

THE PROJECT

The project includes the 267MW Las Lajas and 264MW
Alfalfal II run-of river hydroelectric power stations located in
the upper section of the Maipo River, about 50km southeast of
Santiago, Chile (see Fig. 1). When completed, the combined
annual production is expected to be about 2,320GWh delivered
to Chile's electrical grid, Sistema Interconectado Central.

The client is Alto Maipo Spa, a sub-
sidiary of the Chile-based power
company AES Gener and the USA-
based AES Corporation. Design of the
tunnels, shafts, adits, surge tanks and
underground powerhouses is comple-
ted by Norconsult and Norplan under
a separate contract awarded in 2010
(TunnelTalk, 2012). 

A group (Consorcio SAM Spa)
comprised of Norway's Multiconsult,
Skava of Chile and Amberg of
Switzerland has been awarded a con-
tract to provide owners engineer ser-
vices for underground works
(Hydroworld, 2014).

Construction on the plants began in
the fourth quarter of 2013, and is
expected to be commissioned in 2019
(Hydroworld, 2017).

TUNEL EL VOLCÀN – STAVBA VODNÍ ELEKTRÁRNY ALTO MAIPO, CHILE 
TUNNEL EL VOLCÀN – HPP ALTO MAIPO, CHILE

KURT KLIMA

ABSTRAKT

Projekt vodní elektrárny Alto Maipo s výkonem 531 MW se nachází v centrální oblasti And, asi 70 km na jihovýchod od města
Santiago de Chile, u hranic s Argentinou. V obtížných geologických podmínkách se razí dvě kaverny pro strojovny elektrárny
a více než 65 km tunelů. Usazené vulkanické horniny se složitou tektonickou strukturou, tektonické poruchy a v některých mís-
tech hydrotermální rozpad tvoří převládající podmínky horninového masivu. Na stavbu má vliv nebezpečí zemětřesení a sopeč-
né aktivity ovlivněné zónou subdukce litosférických desek pod Andami. Tunel El Volcán dlouhý 14 km odvádí vodu z míst vtoku
ve vyšším údolí Volcán do údolí Yeso. Tunel se razí úpadně z vtokového portálu ve výšce 2600 m nad mořem metodou Drill &
Blast bez vážnějších komplikací. Dovrchní ražba z výtokového portálu proti proudu vody se začala provádět pomocí plnoprofi-
lového tunelovacího stroje TBM. S ohledem na výšku nadloží dosahující až 1500 m a očekávané podmínky velkých horninových
tlaků a tlačivých hornin byl zvolen otevřený tunelovací stroj Robbins. Po 700 metrech ražby se narazilo na horizontální poru-
chovou zónu s tlakovou vodou. Jelikož nebylo možné dále provádět normální ražbu strojem TBM, byl stroj rozebrán.

ABSTRACT

The 531MW run-off HPP Alto Maipo is located in the Principal Andes Mountain range about 70km SE of Santiago de Chile,
close to the border to Argentina. Two powerhouse caverns and more than 65km of tunnels will be excavated in difficult geologi-
cal conditions. Sedimentary volcanic rocks with complex tectonic structures, faulting and locally hydrothermal disintegration are
the prevailing rock mass conditions. Influenced by the subduction zone under the Andes, earthquake hazard and volcanic activi-
ty are having impact on the project. The 14km long tunnel El Volcán deviates water from intakes in the higher Volcán valley to
the Yeso valley. The tunnel is excavated from the intake portal at an elevation of 2600m a.s.l. downstream by drill and blast wit-
hout complications. Excavation from outlet portal upstream is by TBM. Due to rockcover up to 1500m and expected squeezing
conditions, an open gripper Robbins machine was chosen. After 700m of excavation a horizontal fault-zone with pressurized
water was encountered. As no longer a regular excavation by TBM was achievable, the TBM was dismantled.

Obr. 1 Místo stavby
Fig. 1 Location of the project 

oblast výstavby
project area

Mapy Google, upraveno GoogleMaps, modified
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The Chilean division of Strabag (Austria) is awarded a con-
tract to excavate two thirds of the project's underground water-
course and powerhouse works in the valleys and mountains of
the Colorado and Maipo river basins to the north, while a joint
venture (CNM S.A.) of Hochtief (Germany) / CMC di Ravenna
(Italy) is awarded the contract to excavate 18.5km of southern
tunnels in the Volcán and Yeso valleys (TunnelTalk, 2012).

Information provided in that paper is restricted to the Yeso –
Volcán section of the project, including the tunnel Volcán, about
14km long, and the most upstream section, appr. 6km, of the
about 14.5km long Alfalfal II headrace tunnel (TunnelTalk,
2013), see Fig. 2.

3G hold the position of the SAM Area Manager for the Yeso
– Volcán contract on behalf of Amberg Madrid in the period
from 2014 to 2016.

GEOLOGICAL SETTING

The project is located in the Principal Cordillera of the Andes.
The development of the Andean mountain belt is caused by the
subduction of the oceanic Nazca plate under the continental
South American plate, more or less continuously since Jurassic
times. Changes on subduction rates, obliquity and dip of the
subducting slab in the past resulted in successive extensional
and compressional settings. In extensional phases sediments
and volcanic deposits were aggregated. In the later compressio-
nal stages the sediments were overriding the continental base-
ment, and forming the modern Andes with predominantly inver-
sion tectonics and reverse faults with different vergence directi-
ons (Fig. 3).

In the area of the project, currently the direction of the sub-
duction of the Nazca plate is nearly orthogonal to the coast at
a rate of about 6.8cm/yr with a slab dip of about 30ºE. The
ongoing subduction process is documented by a high seismicity
and by active volcanos. Near to the inlet of the Volcán tunnel is
located the 5800m high volcano San José with a most recent
reported eruption in 1960. 

Objednatelem je společnost Alto Maipo Spa,
dceřiná společnost chilské elektrárenské společ-
nosti AES Gener a společnosti AES Corporation
sídlící v USA. Projekt tunelů, šachet, štol, vy -
rovnávacích nádrží a podzemních strojoven pro-
vádí firmy Norconsult a Norplan podle samo-
statné smlouvy uzavřené v roce 2010 (Tun nel -
Talk, 2012). 

Smlouva na zajištění inženýrských služeb
investora (stavební dozor aj.) pro podzemní
práce byla uzavřena se společenstvím (Con -
sorcio SAM Spa) složeným z norské firmy
Multiconsult, firmy Skava of Chile a švýcarské
firmy Amberg.

Výstavba elektráren byla zahájena ve čtvrtém
čtvrtletí roku 2013 a očekává se, že bude ukon-
čena v roce 2019 (Hydroworld, 2017).

Chilská divize společnosti Strabag (Ra kousko)
vyhrála soutěž na provedení dvou třetin ražeb tune-
lů a kaveren v údolích a horách s vodními zdroji na
řekách Colorado a Maipo směrem na sever, zatím-
co společný podnik (CNM S. A.) firem Hochtief
(Německo) a CMC di Ravenna (Itálie) získal
smlouvu na ražbu 18,5 km jižních tunelů v údolích
Volcán a Yeso (TunnelTalk, 2012).

Informace poskytnuté v tomto článku se omezují na úsek stav-
by Yeso – Volcán, včetně asi 14 km dlouhého tunelu Volcán a při-
bližně 6 km dlouhého nejvyššího úseku kolem 14 km dlouhého
přívodního tunelu Alfalfal II, viz obr. 2 (TunnelTalk, 2013).

Firma 3G zaujímá postavení oblastního správce softwarové-
ho majetku (SAM) pro stavbu Yeso – Volcán za firmu Amberg
Madrid v létech 2014 – 2016.  

GEOLOGICKÉ PODMÍNKY

Stavba leží v centrální oblasti Kordillér (And). Vývoj hor-
ského pásu And je ovlivněn podsouváním (subdukcí) oceánské
tektonické desky Nazca pod jihoamerickou pevninskou desku,
které probíhá víceméně trvale od období Jury. Změny rychlos-
ti podsouvání, šikmosti a zapadání podsouvající se desky
v minulosti vedly ke vzniku oblastí stlačovaných a rozpína-
vých. Ve fázích rozpínání se spojovaly sedimenty a vulkanické
usazeniny. V pozdějších stadiích stlačování se sedimenty pro-
tlačovaly pevninským podkladem a vytvářely moderní Andy
s převažující inverzní tektonikou a reverzními zlomy s různými
směry vergence (obr. 3).

V oblasti stavby je v současné době směr podsouvání desky
Nazca téměř kolmý k pobřeží a jeho rychlost je asi 6,8 cm za
rok; směr zapadání je kolem 30° V. Postupující proces podsou-
vání je dokumentován vysokou seismicitou a aktivními sopka-
mi. V blízkosti vtoku do tunelu Volcán se nachází sopka San
José s její poslední hlášenou erupcí v roce 1960. 

Sopečná aktivita je viditelná i na horkých pramenech Baños
Morales a Baños Colina v blízkosti stavby a na širokých pás-
mech hydrotermálně změněných a rozpadlých skalních hornin,
hlavně podél dominantních zlomových pásem (obr. 4). 

Konvergence litosférických desek generuje tři hlavní seismic-
ké oblasti: podél pobřeží jsou velká mělká (0–50 km) přesmyko-
vá zemětřesení, velké hlubší (70–100 km) tahové a tlakové pří-
pady jsou u podsouvající se desky Nazca a velmi mělká seismi-
cita (0–35 km) je u horní, Jihoamerické desky (obr. 5).
Zemětřesení velikosti menší než 4 (stupnice MSK – Medvěděv –

Obr. 2 Situace hydroelektrárny Alto Maipo
Fig. 2 Layout of the Alto Maipo HPP
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Vulcanic activity is visible also
from hot springs, Baños Morales
and Baños Colina, in the vicinity of
the project as well as from wide
zones of hydrothermally altered and
disintegrated rock, mainly along of
dominant fault zones (Fig. 4).

The plate- convergence generates
three main seismogenic zones:
along the coast there are large, shal-
low (0–50km) interplate thrust
earthquakes, large deeper (70–
100km) tensional as well as com-
pressional events within the sub-
ducting Nazca plate, and very shal-
low seismicity (0–35km) within the
overriding South American plate
(Fig. 5). Earth quakes with a magni-
tude in the range lower than 4 (the
MSK scale - Medwedew -
Sponheuer - Karnik 1964, a modifi-
ed Mercalli scale) are common
events. One of largest recorded
events in the project area happened
on September 4, 1958 at the conflu-
ence of Rio Volcán and Rio Maipo
with a magnitude of 6.3 (Alvarado
et al, 2009).

TUNNEL EL VOLCÁN

Purpose of the about 14km long
tunnel El Volcán is to deviate water,
collected by intakes from 4 rivers at
the elevation of about 2600m a.s.l.,
from the Volcán valley to the Yeso
valley (TunnelTalk, 2013).

Prediction of geotechnical condi-
tions for tunnel excavation is main-
ly based on the existing geological
map (Thiele 1980), very little addi-
tional investigation was done. Only
large scale geological structures,
like regional fault zones, folds,
wide zones of hydrothermal altera-
tion and the high rock-cover of up
to 1500m are reflected in the geo-
logical models for the tunnel.
A more detailed characterization of
the rockmass including small tecto-
nic structures, minor faults and
thrusts, variation in lithology, etc.,

was not performed.
The expected rock classes were estimated based on the

Bieniawski’s RMR and Barton’s Q with using quantitative rock
mass data from projects in comparable geological conditions.
Anticipated range of adjusted RMR was 33 to 43. Q – indices
were estimated in the range from 0.0035 to 200.

To overcome the leak of detailed geological information,
continuous probe drilling ahead of the excavation face was
demanded by contract. Part of the excavation concept also was

Sponheuer – Kárník, modifikovaná Mercalliho stupnice) jsou
běžná. K jedné z největších událostí zaznamenaných v oblasti stav-
by došlo 4. září 1958 na soutoku řek Rio Volcán a Rio Maipo, veli-
kost zemětřesení dosáhla hodnoty 6,3 (Alvarado et al, 2009).

TUNEL EL VOLCÁN

Účelem asi 14 km dlouhého tunelu El Volcán je převést vodu
zachycenou vtoky ze čtyř řek ve výšce kolem 2600 m nad
mořem z údolí Volcán do údolí Yeso (TunnelTalk, 2013).

Obr. 3 Geologická mapa a profil oblasti stavby
Fig. 3 Geological map and profile of the project area
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Obr. 4 Široká poruchová zóna s nápadnými hydrotermálními alteracemi
a rozpadem skalní horniny, údolí Volcán
Fig. 4 Wide fault zone with remarkable hydrothermal alteration and disinte-
gration of rock, Volcán valley

Předpověď geotechnických poměrů pro ražbu tunelu vychá-
zí hlavně ze stávajících geologických map (Thiele 1980).
Dodatečných průzkumů bylo provedeno jen velmi málo.
V geologických modelech pro tunel jsou podchyceny pouze
velké geologické struktury, jako jsou regionální zlomová
pásma, vrásy, široká pásma hydrotermální alterace a vysoké
skalní nadloží až do 1500 m. Podrobnější specifikace hornin
včetně malých tektonických struktur, malé zlomy a přesmyky,
změny litologie aj. se neprováděla. 

Očekávané třídy horniny se odhadovaly na základě klasifika-
ce podle Bienawského RMR systému a tříd Q podle Bartona et
al. s použitím kvantitativních údajů o skalních horninách získa-
ných na jiných stavbách ve srovnatelných geologických pod-
mínkách. Očekávaný rozsah upravených tříd RMR se pohybo-
val od 33 do 43. Součinitele Q se odhadovaly v rozsahu od
0,0035 do 200.

Aby se překonal nedostatek podrobných geologických infor-
mací, byl ve smlouvě požadován vrtný průzkum před čelbou.
Součástí koncepce ražby byla i předstihová injektáž pro ome-
zení očekávaných přítoků vody s tlakem až 100 barů v úseku
s vysokým skalním nadložím, pod horským hřebenem pokry-
tým ledovcem (Tab. 1). 

Tab. 1 Předpokládané geologické podmínky v tunelu El Volcán
Table 1 anticipated geological conditions in tunnel El Volcán

souvrství stáří (éra) mocnost litologie   strukturní stavba tektonické poru-
formation age thickness lithology structure šení  faulting
vrchol (výtokový portál) top (portal outlet)

Eastern Abanico terciární vulkanické, vulkanoklastické, minoritně okrajové jezerní extrémně výrazné subvertikální 
a fluviální sedimenty pevninské usazeniny; střídání vrásy, i převrácené zlomy 
tufů, hlavně fialové, purpurové a šedivé vulkanické a pukliny
brekcie s vložkami andezitových a ryolitických láv 
a vulkanoklastických hornin   

Eastern Abanico tertiary volcanic, volcanoclastic, and marginal lacustrine extremely marked subvertical
and fluvial continental deposits; alternation of tuffs, folds, even faults and
predominantly violet, purple and grey volcanic breccias overturned fractures
with intercalations of andesitic and rhyolitic lavas and 
volcanoclastic rocks

kontakt: zlomy contact: faults

Colimapu spodní  2000 m vrstevní sled vulkanických a pevninskyćh sedimentů proměnlivé poklesy subvertikální
a vrchní kvartér pískovců, lutitů, slepenců, vložky tufů, andezitových láv od 50° Z do svislých zlomy

a vápenců s vrstvami sekundárního sádrovce až převrácených a pukliny
Colimapu lower to upper 2000m volcanic and continental sedimentary sequence of variable dips from subvertical

cretaceous sandstones, lutites, conglomerates , intercalations of 50°W to vertical faults and
tuffs, andesitic lavas and limestones with levels of and even inverted fractures
secondary gypsum

kontakt: konkordantní contact: concordant

Lo Valdés svrchní jura  1350 m vrstevní sled vápenců, lutitů, pískovců, slepenců a brekcií; silně skloněné až  subvertikální 
až spodní ve spodní části silné až středně silné vložky andezitických svislé a dokonce zlomy 
kvartér vulkanických hornin a tence čočkovité vrstvy sádrovce převrácené a pukliny

Lo Valdés upper jurassic 1350m sequence of limestones, lutites, sandstones, heavily inclined to subvertical
to lower conglomerates and breccias; on the bottom part thick vertical and even faults and
cretaceous to medium intercalated levels of andesitic volcanic inverted fractures

rocks and thin lenticular layers of interstratified gypsum

kontakt: konkordantní contact: concordant

Damas River svrchní jura 3000 m vrstevní sled pevninských slepenců a silné až středně různé polohy   
upper jurassic silné slepencové brekcie s vložkami pískovců, limonitů od 70° po svislé

a andezitických láv  
Damas River upper jurassic 3000m continental sequence of conglomerates and thick to variable position

medium conglomeradic breccias with intercalations between 70° to vertical
of sandstones, limonites and andesitic lavas bottom (portal inlet)

pregrouting for control of expected water inflow with pressure
up to 100 bars in the section with high rock cover underneath
the glaciated mountain range (Table 1).
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EXPERIENCE FROM 
THE EXCAVATION

Downstream excavation of tunnel
El Volcán from the inlet portal is
done by drill & blast in almost ver-
tically dipping sedimentary rocks of
formations Damas River, Lo Valdés
and Colimapu without mayor pro-
blems.

From the outlet portal was exca-
vated by TBM using an open
Robbins gripper machine with a dia-
meter of 4.13m in horizontally bed-
ded volcanic rocks, tuff and andesi-
te, of the formation Eastern
Abanico. It was decided to use
a TBM because of the expected hig-
her rate of advance compared to
drill & blast (TunnelTalk, 2012).
Decision for an open gripper machi-
ne was based on expected squeezing
rock conditions due to the high rock
cover of about 1500m.

After excavation of the start-tube of 160m length approx. by
drill & blast, TBM excavation commenced on June 19, 2015 in
tuffs of the Abanico Formation. After 700m of TBM drive, in
December 2015, a horizontal fault with thickness of a few
meters and of heavily crushed rock and clayey fault gouge was
encountered in the crown. All of the discontinuities showed evi-
dence of shearing. Wedges of varying size were observed.
Above of the impermeable fault water with pressure of up to 22
bars was detected from drillholes. 

The sub-horizontal fault in combination with vertical joints,
striking about parallel to the axes of the tunnel, resulted in seve-
re overbreaks from the crown (Fig. 6). Observed Q – indices
were much lower than anticipated.

ZKUŠENOSTI Z RAŽEB 

Úpadní ražba tunelu El Volcán z vtokového portálu se pro-
vádí bez velkých problémů metodou Drill & Blast v téměř
svisle zapadajících strukturách sedimentárních hornin oblastí
Damas River, Lo Valdés a Colimapu.

Z výtokového portálu se prováděla ražba otevřeným plno -
pro filovým tunelovacím strojem s rozpěrnými deskami fy.
Robbins s průměrem 4,13 m. Ražba probíhala v horizontálně
uložených vulkanických horninách, tufech a andezitu formace
Eastern Abanico. Rozhodnutí použít otevřený plnoprofilový
tunelovací stroj (TBM) bylo učiněno z důvodu očekávaných
vyšších rychlostí postupu ve srovnání s metodou Drill & Blast
(TunnelTalk, 2012). Rozhodnutí
použít rozpěrné desky bylo zalo-
ženo na očekávaných podmín-
kách tlačivých skalních hornin
s výškou skalního nadloží kolem
1500 m.

Po vyražení asi 160 m dlouhé-
ho startovacího tunelu metodou
Drill & Blast byla 19. června
2015 zahájena ražba tunelovacím
strojem (TBM) v tufech formace
Albanico. Po 700 metrech ražby
strojem TBM se v přístropí výru-
bu narazilo na několik metrů sil-
nou horizontální poruchu s podr-
cenou skalní horninou a jílovitou
výplní. Všechny tyto diskonti -
nuity vykazovaly důkazy tekto-
nických posunů. Byly pozorová-
ny klíny různé velikosti. Nad
nepropustnou poruchovou zónou
byla zjištěna tlaková voda pod
tlakem až 22 barů. 

Sub horizontální po ru cha v kom-
bi naci se svislými puklina mi
probíhajícími ve směru přibližně

Obr. 5 Změněné působiště seismicity mezi roky 1995 a 2005 (a), mapa intenzit seismicity na stupnici MSK (b)
Fig. 5 Relocated seismicity between 1995 and 2005 (a), map of the MSK seismic intensities (b)

Obr. 6 Předpovídané indexy Q ve srovnání se zastiženými v úseku od výtokového portálu (ražba plnoprofilovým
tunelovacím strojem) 
Fig. 6 Anticipated versus encountered Q – indices of excavation from outlet portal (TBM excavation)
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Alvarado et al (2009), upraveno Alvarado et al (2009), modified
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To guarantee safe work conditions support in the crown was
achieved by applying the McNally support system (Fig. 7),
installed continuously behind of the roof shield of the TBM. 

The system developed and patented by McNally consists of
longitudinally placed steel strapping in place of the wire mesh.
Individual straps are placed directly against the rock of the roof
from the 10:00 to 2:00 o’clock position. The strapping is held in
place by the steel ribs which are held in place by rock bolts. The
ribs are installed immediately behind the TBM cutterhead and
the straps are extruded from a series of tubes integrated into the
cutterhead shield. The roof support system is in place immedia-
tely behind the TBM’s cutterhead shield, thereby affording vir-
tually immediate support for the tunnel crown (US Patent
6468000), (The Robbins Company).

Slickensides with thin clay infill and sub vertical joints
were forming a heavily fractured, faulted rock mass with low
cohesion.

Cutters and cutterhead were blocked by sticky clay. Conveyor
was blocked. The cutters and the cutterhead had to be cleaned
by hand. It was difficult to transport the sticky material on the
conveyor. Work conditions due to limited space in the area of
the TBM and the permanent diffuse water flow from the crown
(> 200L/min) were extremely poor. As bolting in the clayey
fault material was problematically, decision for using TH29
rings in addition to McNally was taken. 

For placing of TH29 rings, cleaning of the invert had to done
by hand. Due to the time consuming hand work for cleaning of
cutterhead, invert and conveyor, in addition to installation of
heavy TH29 rings, progress was limited to appr. 1 ring (corres-
ponding to 1 m of advance) per shift. The permanent water flow
from the crown was washing out the fines and as a result bigger
components were forming a dead load of cohesionless material

rovnoběžném s osou tunelu vedla
k několika nadvýlomům ve stropě
výrubu. Pozorované hodnoty sou-
činitele Q byly mnohem menší,
než se očekávalo (obr. 6).

Bezpečné podmínky zajištění
přístropí se dosáhly použitím systé-
mu McNally (obr. 7), který byl prů-
běžně instalován za plno           profilo-
vým tunelovacím strojem.

Tento systém, který byl vyvinut
a patentován McNellym, se skládá
z podélně uložených ocelových
profilů (latí) namísto svařovaných
sítí. Jednotlivé latě jsou položeny
přímo na horninu stropu v pozici
od 10:00 do 2:00 hodin. Latě jsou
drženy ocelovými žebry, která
jsou držena horninovými svorní-
ky. Žebra se instalují ihned za řez-
nou hlavou stroje a latě se vysou-
vají z řady trubek začleněných do
řezné hlavy štítu. Systém zajištění
stropu se nachází ihned za řeznou
hlavou, takže umožňuje prakticky
okamžité zajištění stropu tunelu
(US Patent 6468000), (The Rob -
bins Com pany).

Ohlazy s tenkou jílovou výplní
a subvertikální pukliny vytvářely silně rozpukaný a porušený
horninový masiv s malou soudržností. 

Řezné nástroje a řezná hlava byly blokovány lepivým
jílem. Dopravník byl také blokován. Řezné nástroje a řezná
hlava se musely čistit ručně. Dopravování lepivého materiá-
lu na dopravníku bylo obtížné. Pracovní podmínky byly
extrémně špatné z důvodu omezeného prostoru v oblasti
tunelovacího stroje a trvalého pronikání vody ze stropu
výrubu (> 200 l/min). Jelikož instalace svorníků v jílovitém
materiálu poruchy byla problematická, bylo učiněno rozhod-
nutí použít navíc k systému McNally ještě prstence důlní
výztuže TH29. 

Čištění dna pro uložení výztužných rámů TH29 se muselo
provádět ručně. Z důvodu časově náročných ručních prací na
čištění řezné hlavy, dna a dopravníku, prováděných navíc
k instalaci těžkých prstenců výztuže TH29, byl postup ome-
zen na asi 1 prstenec (odpovídající postupu 1 metr) za směnu.
Trvalý přítok vody ze stropu vymýval jemné částice
a v důsledku toho větší komponenty tvořily stálé zatížení
nesoudržným materiálem za výztuží McNally (obr. 8).
Zjištěné hodnoty kvality horninového masivu (index Q) byly
mnohem menší, než se očekávalo.

Geometrická omezení plnoprofilového tunelovacího stroje,
spolu s prvky neobvykle těžké výstroje, činila průzkumná
opatření před čelem výrubu a nezbytnou zpevňovací injektáž
obtížnými nebo dokonce nemožnými. 

Přístup k povrchu výrubu omezený instalací štítu neumož-
ňoval systematické monitorování posunutí v úseku řezné
hlavy a závěsu TBM o délce přibližně 200 m od čela výrubu. 

V důsledku zastižených geologických podmínek byl řádný
provoz štítu nemožný. 

Obr. 7 Princip zajištění výrubu systémem McNally
Fig. 7 Principle of the McNally support system

US Patent 6468000, upraveno US Patent 6468000, modified
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behind the McNally support (Fig. 8). The encountered Q – indi-
ces were much lower than anticipated. 

Geometrical restrictions of the TBM together with unusual
heavy support items made exploratory measures ahead of the
face as well as necessary consolidation grouting difficult or
even impossible.

Limited access to the rock surface by the TBM installation did
not allow for a systematic displacement monitoring within the
section of the cutterhead and of the TBM backup from the face
to 200 m approx. behind of excavation face. 

As a consequence of the geological conditions encountered,
the regular operation of the TBM was impossible. 

As the tunnel was following the sub-horizontal fault for the
next tens of meters and as there were no hints for a change of
the situation to the better, finally was decided in May 2016 to
dismantle the TBM, after less than 800 m of excavation. 

Client’s decision was to replace the TBM by another open
gripper machine with little modifications, mainly of the explo-
ratory and pregrouting drill rig. The new machine shall com-
mence excavation from mid of 2017. Meanwhile excavation is
continued by D&B. 

GEOLOGICAL INTERPRETATION OF THE FAILURE ZONE

Horizontal or sub-horizontal geological structures are com-
mon in the project area. Most of the rocks of the Abanico for-
mation are horizontally bedded volcanic rocks, mainly tuffs.
Compressional tectonics in the younger history of the develop-
ment of the Andes mountain range result in a shortening in E –
W as well as in N – S direction. The rock mass is sheared and
overthrusted. Typical for this style of deformation is the forma-
tion of lens-shaped shear bodies or of flat – ramp tectonics with
duplexes structures. Especially flat – ramp structures are cha-
racterized by persistent sub-horizontal shear zones on the bot-
tom and on the top of the structures. The sub-horizontal shear-
zone encountered in excavation from the outlet portal of the tun-
nel El Volcán is interpreted as part of a flat- ramp structure with
a large extent (Fig. 9, 10). 

CONCLUSION

Excavation behavior of rock mass is not only affected by the
basic rock and rock mass parameters as commonly characterized
by quantitative characterization methods, e.g. RMR or Q, and

Jelikož tunel sledoval subhorizontální tektonickou poruchu
další desítky metrů, a protože nebyly žádné náznaky změny
situace k lepšímu, bylo nakonec v květnu 2016, po méně než
800 metrech ražby, rozhodnuto štít rozebrat. 

Objednatel rozhodl, že se má plnoprofilový tunelovací stroj
(TBM) nahradit jiným strojem s rozpěrami s malými úprava-
mi, hlavně na zařízení na průzkumné vrtání a injektáž před
čelo výrubu. Nový stroj zahájí ražbu od poloviny roku 2017.
Prozatím ražba pokračuje s použitím vrtacích a trhacích prací
(metodou Drill&Blast).   

GEOLOGICKÁ INTERPRETACE 
PORUCHOVÉ ZÓNY 

Horizontální nebo subhorizontální geologické
struktury jsou v oblasti stavby běžné. Skalní hor-
niny formace Albanico, hlavně tufy, jsou většinou
horizontálně vrstevnaté. Kompresní tektonika
v mladší historii vývoje horského pásma And vede
ke zkracování ve směru V–Z i S–J. Horninový
masiv je podrcený se vznikem mnoha tektonických
příkrovů. Typický pro tento styl deformací je vznik
čočkových podrcených těles nebo tektoniky plo-
chých „ramp“ (flat-ramp Technics) s duplexními
strukturami. Obzvláště struktury plochých ramp
(flat-ramp) jsou charakterizovány perzistentními
subhorizontálními podrcenými zónami na spodním
a horním povrchu těchto struktur. Subhorizontální
podrcená zóna zastižená při ražbě z výtokového

Obr. 8 Materiál tektonické poruchy s vyplavenými jemnými částicemi, tvořící
stálé zatížení působící na výstroj McNally u stropu výrubu 
Fig. 8 Fault material with fines washed out forming dead load on McNally
support in the roof

Obr. 9 Čočkové podrcené těleso a subhorizontální smykové plochy tektonické poruchové
zóny, údolí Yeso 
Fig. 9 Lens-shaped shear bodies and sub-horizontal shear planes, Yeso valley 
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portálu tunelu El Volcán se
vykládá jako součást struktury
ploché rampy (flat-ramp) vel-
kého rozsahu (obr. 9, 10). 

ZÁVĚR

Chování horninového masi-
vu při ražbě je ovlivňováno
nejen bazickou horninou a pa -
rametry horniny, které jsou
obecně charakterizovány kvan-
ti tativními charakterizačními
metodami, např. RMR nebo Q,
ale i snadno zjistitelným a dob -
ře dokumentovaným obrazem
regionální tektonické poruchy.
Obvykle malá velikost inže-
nýrských konstrukcí ve srov-
nání s geologickými informa-
cemi získanými z dos tupných
geologických map vyžaduje
velmi podrobný průzkum prostorového uspořádání a cha-
rakteristik menších struktur a místních jedinečností a je -
jich možného vzájemného působení s inženýrskými konst -
ruk cemi. 

Metody mechanizované ražby jsou mnohem citlivější na
menší změny vlastností horninového masivu než vysoce pruž-
ná ražba metodou Drill & Blast. Plnoprofilové tunelovací
stroje se chápou jako dobře vyrovnaný systém mnoha stroj-
ních komponentů a chování skalní horniny. Pokud pouze jedi-
ný komponent není v rovnováze, je úspěch nejistý. 

Důsledkem rozhodnutí o použití metody mechanizované
ražby je nutnost mnohem podrobnějších znalostí geologic-
kých a geotechnických podmínek, než je tomu u vysoce flexi-
bilní ražby metodou Drill & Blast.

Dr., Ass.-Prof. i. R. KURT KLIMA, Klima@3-g.at, 
3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH

Recenzovali Reviewed: Ing. Jaromír Zlámal, 
Ing. Tomáš Zítko, CEng MICE,
EUR ING

by easily detectable and well documented regional fault pattern.
The commonly small scale of engineering structures compared
to geological information as provided by available geological
maps asks for a very detailed investigation of the spatial arran-
gement and characteristics of minor structures and local singu-
larities and their possible interaction with engineering structu-
res.

Mechanized excavation methods are much more sensible to
minor changes in rock mass properties than the highly flexible
drill & blast excavation. TBM’s are understood as a well balan-
ced system of many machine components and the rock mass
behavior. If only one single component is out of balance the
success is questionable. 

As a consequence for application of mechanized excavation
methods a much more detailed knowledge of the geological –
geotechnical conditions is inevitable than for the highly flexib-
le drill & blast excavation.

Dr., Ass.-Prof. i. R. KURT KLIMA, Klima@3-g.at, 
3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH
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Obr. 10 Velká duplexní tektonická struktura v blízkosti El Ingenio
Fig. 10 Large duplex structure near El Ingenio 

dolní přesmyk  floor thrust

horní přesmyk roof thrust




