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ВИКОРИСТАННЯ РОЛИКОВОГО ФОРМУВАННЯ В 

ЩИТОПРОХІДНИЦЬКОМУ КОМПЛЕКСІ ПРИ ПІДЗЕМНОМУ БУДІВНИЦТВІ 

Запропонована принципово нова технологічна схема будівництва кріплення тунелю. 

Наведена схема дозволяє підвищити техніко-експлуатаційні показники тунелю зі збільшенням 

швидкості будівництва. 

Предложена принципиально новая технологическая схема строительства крепления 

тоннеля. Приведенная схема позволяет повысить технико-эксплуатационные показатели 

тоннеля с увеличением скорости строительства. 

The article considers the of processes of creation of tunnel machines of TBM type. The offered 

chart of a tunnel building allows to increase the operation speed. Co-operation with the developed 

soil is considered to determine the productivity of forming process. 

В даний час у всьому світі, в тому числі і в Україні, прослідковується динаміка 

інтенсивного розвитку міст мегаполісів, для яких першочерговим завданням є створення 

транспортних , комунікаційних мереж та інфраструктур життєзабезпечення . В зв’язку з цим 

виникає необхідність  більш масштабного використання міського підземного простору, в 

першу чергу , при спорудженні комунікаційних та транспортних тунелів, які забезпечують 

підвід  необхідних ресурсів до об’єктів мегаполісу а також зручну транспортну  комунікацію 

[1]. 

Для великих міст, в тому числі і для Києва, комунікаційні тунелі являються об’єктами 

стратегічного значення, що забезпечують життєдіяльність населення міста і безперебійність 

функціонування міської інфраструктури. Існуючий в Україні рівень техніки і технологій 

дозволяє реалізовувати проекти створення підземних споруд, в тому числі і тунелів 

сполучення любої конструктивної складності. Але у визначених горно-геологічних і 

гідрогеологічних умовах  сучасні передові будівельні геотехнології являються 

взаємозамінними. В зв’язку з цим необхідний вибір оптимального способу спорудження 

тунелів, які в залежності від запланованого строку здачі і експлуатації можуть нести різний 

конструкційний характер [2] При цьому обґрунтування періоду експлуатації підземних 

об’єктів потребує нових розробок  технологічних методів будівництва.   

Одним із головних напрямків, що сприяє інтенсифікації та удосконалення робіт по 

спорудженню підземних тунелів (перегінних тунелів метрополітену), являється застосування 

механізованих комплексів, що дає можливість різко збільшити темпи будівництва і приблизно 

в двічі зменшити трудовитрати. В зв’язку з цим як і раніше актуальним являється не тільки 

створення нових механізованих  комплексів  обладнання, але і модернізація існуючих 

комплексів та методів будівництва. 

Сучасним вирішенням проблеми взведення монолітного кріплення є так званий метод 

торкретування, нанесення бетонного розчину під великим тиском повітря. Завдяки великій 

швидкості руху часток суміші заповняються пори та тріщини в породі. Але і даний метод не є 

досконалим. Оскільки утворена обробка не має правильної поверхні та  потрібного рівня 

ущільнення.[3.] 

В даній роботі пропонується вирішувати проблему ущільнення кріплення тунелю за 

допомогою роликового укочування. Даний метод доволі тривалий час використовується для 

ущільнення монолітних и пустотних конструкцій для надземного будівництва. Він є доволі 

дієвим оскільки дозволяє підвищити технікоексплуатаційні показники монолітного кріплення 

тунелю. 
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Суть  винаходу полягає в тому, що при будівництві тунелю, після використання 

торкретованого моноліту, застосувати роликове укочування, що сприятиме підвищенню 

технічних характеристик. Робота даного комплексу (рис. 1)  відбувається таким чином : 

роторний елемент 1 обертаючись руйнує породу яка по жолобах потрапляє на скребковий 

конвеєр та транспортується до відвантажувальної машини, гідроциліндри 4 розпирають 

розпірне кільце 3 в породу і подають весь комплекс вперед, забезпечуючи просування 

виробки, по мірі просування комплексу відбувається торкретування монолітної суміші за 

допомогою блока 6, що формує монолітну обробку тунелю, гідроциліндри збирають розпірне 

кільце і пересувають його вперед, знову закріпивши його в породі подають комплекс вперед. 

По мірі проходження виробки роторний елемент 5 з конічно-циліндричними роликами по 

периферії укочує торкретовану монолітну обробку, забезпечуючи їй ущільнення і 

вирівнювання поверхні. 

 

 
Рисунок 1 - Схема прохідницького комплексу з використанням укочуючих роликів. 

Застосувавши в схему роликового ущільнення кріплення тунелю можливо позбутись 

трудомістких процесів нагнітання пісчаноцементного розчину у закріпний простір, для 

випадку використання традиційного збірного кріплення, і отримати рівномірне ущільнення 

будівельної суміші з високими значеннями коефіцієнта ущільнення для випадку 

торкретування кріпленя. 
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