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zde potom činí 2,82 km, což je 51 % délky příslušné pasá-
že. [1, 4]
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DALŠÍ KROK K UNIVERZÁLNÍMU TM, ANEB „BUDE TO STAČIT“?
ANOTHER STEP TO A UNIVERSAL TM, OR „WILL IT DO“?

A dream of many sellers of TMs (Tunnel Machines) is to
offer one universal machine capable of coping with all pit-
falls of planned tunnels. A dream of many tunnellers is to
own such a machine and excavate tunnels with it rashly. This
paper is focused on the technical aspect of combining vari-
ous types of TMs and overshadows the possibilities of chan-
ging the sizes. Traditionally, the manufacturers did not cud-
gel their brains about terminology, therefore similar techno-
logies have different names. Herrenknecht calls combined
machines Multi-mode TBMs and adds a description of the
particular combination to them. Robbins approached it sys-
temically with the “Crossover TBMs” set. Crossover is abb-
reviated to X, in combinations XRE, XSE, XRS.

Snem mnoha prodejců TM (tunelovací stroj, Tunnel
Machine) je nabízet jeden univerzální stroj schopný zvlád-
nout veškeré záludnosti plánovaných tunelů. Snem mnoha
razičů je takový stroj vlastnit a razit s ním „hlava nehlava“.
Tento článek se zaměřuje na technickou stránku kombinová-
ní různých typů TM a upozaďuje možnosti změny velikosti.
S terminologií si výrobci tradičně nelámali hlavu, takže
obdobné technologie mají rozličné názvy. Herrenknecht
kombinované stroje nazývá Multi-mode TBM a doplňuje
k nim popisek dané kombinace. Systémově to pojal Robbins
s kolekcí „Crossover TBMs“. Crossover, zkráceně X, v kom-
binacích XRE, XSE, XRS.

CROSSOVER TBM – XRE/KOMBINOVANÝ TBM 
S JEDNODUCHÝM ŠTÍTEM A ZEMINOVÝM ŠTÍTEM

Pravděpodobně nejznámější kombinací plnoprofilových
razicích strojů je TM pro skalní a zeminové podmínky. Stroj
má pro odtěžbu jak šnekový, tak i pásový dopravník. Ve skal-
ním módu ražeb je do odtěžovací komory (v místě hlavní
podélné osy tunelu) prodloužen pásový dopravník. Pro ražbu
v zeminových podmínkách se pásový dopravník vysune
z odtěžovací komory a odtěžbu zajišťuje šnekový dopravník.

TM se hodí pro zeminové podmínky s nízkou propustností,
v kombinaci se skalními podmínkami. Ukázkou může být
stroj S-799 od Herrenknechtu, se kterým Metrostav vyrazil
8,2 km Ejpovického tunelu. V podání firmy Robbins je tato
sestava znázorněná na obr. 1.

Odvážným řešením je pro kombinovaný stroj (skalní s jed-
noduchým štítem/zeminový) použití pouze šnekového
dopravníku umístěného v hlavní, podélné ose stroje. Ten
transportuje rubaninu jak v režimu zeminového štítu, tak
i v režimu skalních ražeb. Šnekový dopravník je rozdělen do
dvou částí, kvůli možnému výskytu metanu, hermeticky spo-
jených (obr. 2). Následný transport rubaniny tunelem se
zpravidla řeší pásovým dopravníkem.

Obr. 1 Kombinovaný TM pro skalní a zeminové podmínky
Fig. 1 Combined TM for hard rock and earth conditions

Zdroj The Robbins Company Source The Robbins Company
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TM byl použit pro ražbu dvou přístupových tunelů v uhel-
ném dole Grosvenor v Austrálii. Ražby probíhaly v píscích,
jílu, uhlí, ale také v pískovci a čediči s pevností do 120 MPa
UCS. Tento stroj je natolik zajímavý, že se k němu vrátíme
v některém dalším čísle.

CROSSOVER TBM – XSE / KOMBINOVANÝ 
TM BENTONITOVÝ SE ZEMINOVÝM ŠTÍTEM

Crossover TBM XSE kombinuje bentonitový stroj se
zeminovým. Do odtěžovací komory je přiveden jak bentoni-
tový systém pro odtěžbu, tak i šnekový dopravník (obr. 3),
což výrazně zkracuje čas potřebný pro změnu módu. Ovšem
pro transport rubaniny na povrch se musí tunel vystrojit jak
pásovým dopravníkem, tak i sestavou potrubí pro bentonit. 

TM je ideální pro ražby v zeminách, téměř bez ohledu na
jejich propustnost a přítomnost podzemní vody, s přesahem do
poloskalních zemin. Ražby mohou probíhat v režimu zemino-
vého stroje, odtěžba je řízena šnekovým dopravníkem. Při
přechodu do zemin s vyšší propustností, případně s výrazněj-
ším výskytem důlních vod, lze přejít do režimu bentonitového
stroje a odtěžbu rubaniny (řízení protitlaku) realizovat pomo-
cí bentonitové suspenze. Celá odtěžovací komora je vyplněna
suspenzí a ražba může pokračovat i ve ztížených geologic-
kých podmínkách. Při zlepšení podmínek lze přejít do levněj-
ších ražeb zeminového módu. Hodí se pro ražbu v zastavěné
oblasti, a to pro možnost precizní práce s protitlakem na čelbě,
což vede k minimalizování rizika sedání povrchu.

VARIABLE DENSITY TBM/KOMBINOVANÝ 
TM BENTONITOVÝ A ZEMINOVÝ ŠTÍT

Sjednocení transportu rubaniny v tunelu ukázal
Herrenknecht u své technologie „Variable density machine“

(obr. 4). Ve štítové části stroje má také bentonitový systém
kombinovaný se zeminovým, ale na rozdíl od XSE firmy
Robbins sjednocuje transport rubaniny do „rozplavovací jed-
notky“. V té se i rubanina ze šnekového dopravníku smíchá-
vá s bentonitem (rozplavuje), aby byla následně transporto-
vána potrubím až na povrch. Výhodami jsou jednak jeden
transportní systém pro rubaninu v tunelu a rychlá změna
módu ražeb. Nevýhodou je, že i rubanina z ražeb v zemino-
vém módu musí projít nákladným separačním systémem
bentonitového recyklačního hospodářství. 

MODIFIKOVANÁ ŘEZNÁ HLAVA

Pro kombinované stroje je nutné vyvinout i kombinova-
nou řeznou hlavu. Při jejím návrhu se často musí řešit pro-
tichůdné požadavky. Například požadavky na maximální
otevření u bentonitového módu s o poznání menším otevře-
ním pro zeminový mód a s tím související problémy se zale-
pováním prostupů lepivými jemnozrnnými částicemi.
Případně velké procento otevření pro zeminový mód nepo-
skytuje dostatek prostoru pro uložení velkého počtu vali-
vých dlát (pro skalní mód), snižuje celkovou tuhost hlavy
a při ražbě ve skalním módu jsou větší prostupy na škodu
a musí se zaslepit. Názornou ukázkou je řezná hlava osmi-
metrového stroje firmy Robbins, kombinující ražby ve skal-
ním a zeminovém módu (obr. 5). U adaptace pro skalní mód
ražeb nejsou znázorněny přídavné konstrukce na zadní stra-
ně řezné hlavy.

K lepšímu vypořádávání se se změnami geologie pomáhá
unifikované ukotvení (lůžko) řezných nástrojů. Díky nim lze
jednoduše vyměnit valivá dláta do skalních podmínek, s řez-

nými zuby pro
zeminy. Případně
lze ukotvení na -
vrhnout tak, aby
bylo možno osa-
dit i valivá dláta
s větším průmě-
rem, vyskytnou-
li se na čelbě hor-
niny s vyšší pev-
ností. 

Obr. 4 Kombinovaný TM bentonitový se zeminovým štítem s rozplavovací jednotkou
Fig. 4 Bentonite TM combined with an EPB TBM with an earth dilution unit

Zdroj Herrenknecht AG Source Herrenknecht AG

Obr. 3 Kombinovaný TM bentonitový se zeminovým štítem
Fig. 3 Combined bentonite and EPB TM

Zdroj The Robbins Company Source The Robbins Company

Obr. 2 XRE pro uhelný důl Grosvenor 
Fig. 2 XRE for the Grosvenor coal mine 

Zdroj The Robbins Company Source The Robbins Company
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Činnost Sekce tunely ČSS v předávání nejnovějších infor-
mací týkajících se tunelových úseků pozemních komunikací
pokračovala v roce 2017 obvyklou formou čtvrtletních jed-
nání, organizováním článků a zpráv v časopisu ČSS Silniční
obzor a organizováním spolupráce na činnostech ČSS. 

Na březnovém jednání Sekce u společnosti Satra s.r.o. byli
jeho účastníci informováni o zkušenostech z více než dvou-
letého provozování tunelu Blanka MO Praha včetně zkuše-
ností ze cvičení IZS v tomto tunelu v roce 2016, dále o kon-
cepci a zahájení výstavby Multifunkčního centra tohoto
tunelu, o projektové přípravě tunelu Homole dálnice D35
a o důvodech a průběhu výměny kamerového vybavení
v tunelech staveb 513 a 515 Pražského dálničního okruhu.

Červnové jednání Sekce bylo uspořádáno u společnosti
Subetrra a.s. a přineslo jeho účastníkům informace o zahra-
ničních aktivitách této společnosti na výstavbě tunelů dál-
ničního obchvatu města Stockholm, o ukončení průzkum-
ných prací na tunelu Radlické radiály v Praze, informace
o projektu silničního tunelu Pohůrka dálnice D3 a o dokon-
čování výstavby na tunelech stavby Povážský Chlmec na
Slovensku.

ZPRAVODAJSTVÍ ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE ITA-AITES
CZECH TUNNELLING ASSOCIATION ITA-AITES REPORTS

www.ita-aites.cz

ČINNOST SEKCE TUNELY ČSS V ROCE 2017

Jednání Sekce v září bylo uspořádáno na provozním úseku
ŘSD v Praze. Účastníci jednání byli podrobně seznámeni se
současným organizováním provozování a údržby tunelů sil-
nic a dálnic ve správě ŘSD a o dalším postupu přípravy
podání žádosti investora ŘSD o vydání územního rozhodnu-
tí na výstavbu středočeského úseku dálnice D3.

Prosincové jednání Sekce bylo tradičně uspořádáno u společ-
nosti Metroprojekt Praha. Jednání bylo informováno o činnostech
zástupců ČSS ve Výboru D5 společnosti PIARC a jednání jeho
pracovních skupin, o výsledcích zkušebního provozu tunelů
Prackovice a Radejčín dálnice D8, o návrhu a prvních zkušenos-
tech z provozování garáží Letná a o návrhu nového způsobu hod-
nocení klasifikace prostředí v tunelech pozemních komunikací.

Sekce v průběhu roku opakovaně spolupracovala na čin-
nostech spolupráce v rámci ČSS a CzTA, zejména v radě
časopisu Silniční obzor a při prezentaci současných informa-
cí o tunelech silnic na Silniční konferenci 2017 v Brně.

Březnové jednání 2018 Sekce tunely ČSS bude organizo-
váno u společnosti Satra s.r.o.

Ing. JIŘÍ SMOLÍK

Obr. 5 Řezná hlava pro zeminový a skalní mód ražeb, a) zeminový mód s 35% otevřením a rotací v obou směrech, b) skalní mód s 8% otevřením a rotací pouze
ve směru hodinových ručiček
Fig. 5 Cutterhead for EPB and hard rock excavation modes, a) EPB mode with 35% opening and rotation in both directions b) hard rock mode with 8% ope-
ning and only clockwise rotation  

ZÁVĚR

Kombinování typů TM je dozajista budoucnost mechanizo-
vaných ražeb, kdy po boku čistokrevných speciálů zaměře-
ných na jeden typ ražeb budou stát i kombinované stroje pro
„geologicky pestré“ projekty. Výrobci tunelovacích strojů už
řeší kombinaci technologických protipólů: bentonitového

a skalního štítu – Crossover TBM XRS. Čas ukáže, zda
budou kombinované stroje jen doplňkem „speciálů“, anebo
cestou k univerzálnímu razicímu stroji. 

Ing. FILIP SCHIFFAUER, člen pracovní skupiny 
pro mechanizované tunelování
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