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Geodetické činnosti při výstavbě Ejpovického tunelu
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Základní údaje o stavbě
• Investor SŽDC, projektant Sudop / Metroprojekt

• Zkrácení trasy o 6km / 9minut

• 2 jednokolejné tunely

• Délka 4,150m, spád 8‰, přímá a oblouk R=1785m

• Průměr 8,7m, nadloží 10m až 60m

• Maximální rychlost 200km/h



Ražba
Razicí stroj S799, EPBM konvertibilní

• Výrobce Herrenknecht - Schwannau

• Délka štítu 10m

• Závěs cca 105m – vozíky 1-5

• Řezná hlava – průměr 4925mm, max 4.5otáček za min

• Váha cca 1800 tun

• Definitivní ostění – 7+1 segmentů, délky 2m, tloušťky 0,4m



Ražba
• Apriorní analýza přesnosti prorážky -> 1+1,5ppm, 1,5CC, nucené centrace, 

homogenita výchozí sítě 3mm, usměrnění gyroteodolitem (do 15CC)

• Základní bodové pole -> portály a středová šachta, observace GNSS 

statickou metodou, trigonometrie Leica TS15 1´´, nivelace Leica DNA03, 

navázání na primární síť SŽG



Ražba
• Podzemní vytyčovací síť -> konzoly s nucenou centrací, trojúhelníková síť 

po 100m, Leica TS50 ATR 0,5´´, propojení do šachty (Δp=16mm, 

Δh=13mm)

• Řízení štítu a kontrola ostění -> TUniS od VMT, kontinuální vedení, nutnost 

stále přesouvat stroj a dotahovat PVS, TMS Office od Amberg Engineering

• Vedení dokumentace -> důlně měřická (ZDM, MZH, PDM), DSPS dle SŽDC



Pevná jízdní dráha
• Projektant KolejConsult & Servis

• Systém ÖBB PORR

• Délka cca 4,380km, 5,20m x 2,40m x 0,16m panely, přechodové oblasti



Pevná jízdní dráha

• Bodové pole bylo nahrazeno zajišťovacími značkami

• Typ Integral, 85 a 87ks jednostranně po 50m

• Postupné protínání 3 před a 3 za stanoviskem plus bodové pole z ražby 

(Leica TS16 1´´, 2 skupiny -> Hz = 2CC, Z = 4CC, délky = 0.0mm)

• Vyrovnání JTT 196 bodů a 537 záměr -> 1.49mm, 8.12CC, 1.29mm

• Vyrovnání STT 189 bodů a 464 záměr -> 1.35mm, 14.80CC, 1.32mm

• Nivelace Leica DNA03 -> JTT -0,2mm a STT 2,6mm na 9km pořadu



Pevná jízdní dráha
• Ukládání panelů na 5 rektifikačních šroubů

• Urovnání do přibližné polohy (do 1cm)

• Jeden stavební postup = 15 panelů (78m)

• Montáž a upnutí kolejnic



Pevná jízdní dráha
• Urovnání do definitivní polohy, vozík GeoTEL GG-05 a program Leica 

Captivate Rail (snaha mít odchylky +/-2mm)



Pevná jízdní dráha
• Protokolární zaměření (SKa ±10mm a VKa +10/-20mm), 2x59 protokolů

• Bednění

• Betonáž



Pevná jízdní dráha

• 24h/7dní květen 2018 – říjen 2018

• Kontrolní zaměření celé trasy PJD geodety SŽG

• Kontrola ZZ - definitivní zajišťovací značky, osazení popisů

• Dodatečná montáž osvětlení



Závěr

• Ejpovický tunel se stal momentálně nejdelším dopravním tunelem v ČR

• Výstavba zabrala téměř 6 let

• Pokládka 8,762km PJD

Díky za pozornost


