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Materiály a technologie

Bezvýkopové 
technologie a jejich místo na trhu
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o. Je léto roku 2016 a noviny píšou o dalším propadu stavebního trhu.  

Mezi stavebními firmami v oblasti výstavby inženýrských sítí vládne pesimismus  
a není pravděpodobné, že se situace v blízké budoucnosti zlepší. Ceny stavebních 
prací padají až za hranici únosnosti, vztahy houstnou. Pokud chce někdo v tomto 
prostředí přežít, musí být efektivnější než ostatní. Jedna z cest pro zvýšení efektivity 
je inovace a využívání nových technologií, které srazí náklady níže. A samozřejmě – 
nová technologie by měla přinést i zvýšení kvality nebo kvantity nabízené služby. Ze 
situace pak mohou těžit všichni – realizační firma získá zakázku, generální dodavatel 
najde cestu k efektivní realizaci díla a investor bude mít stavbu, která funguje.

lizací tak jako další specializované firmy na trhu.  
Strojů na horizontální vrtání s naváděným pilot-
ním vrtem pracuje v Česku hned několik. Novin-
kou je způsob provedení pilotního vrtu, který je 
kontrolován po celou dobu vrtání a který využívá 
snímání laserového paprsku optikou teodolitu. 
Efektivita řízení je navíc umocněna možností 
vrtat s  duálními tyčemi, kdy přenos kroutícího 
momentu přebírá vnitřní tyč a vnější tyč se po-
hybuje pouze směrem dopředu, což ve výsledku 
znamená, že vrt lépe drží směr a je možné se tak 
pustit i do delších a náročnějších podvrtů.

Název „horizontální vrtání“ není úplně přesný, 
ostatně německý výraz „Pressbohranlage“ lépe 
vystihuje skutečnost, že stroj umožňuje protla-
čování a také rotační vrtání. Souprava je oproti 
dřívějším typům kompaktnější a také mobilnější, 
tak aby ji bylo možné velmi rychle smontovat ve 
startovací jámě o průměru 2 metry. Oproti před-
chozím výrobkům je také silnější a výkonnější, 
o přidané hodnotě dané dokonalou řiditelností 
pilotního vrtu již byla řeč v předchozím odstavci. 

Vybavení, které zakoupila TALPA-RPF, umož-
ňuje vrtat až sedmdesátimetrové délky v profi-

•	 Stavba kanalizací bezvýkopově

Stavby kanalizací jsou velmi náročné na přes-
nost. S  tímto požadavkem měly bezvýkopové 
technologie vždycky trochu problém – jsou totiž 
velmi citlivé na jakékoliv překážky nebo nehomo-
genity v trase. Inu, do země není vidět, a přesto 
musí být práce provedeny na milimetry přesně 
hned napoprvé, oprava většinou nepřichází 
v úvahu. Proto byly v minulosti pro bezvýkopo-
vé křížení používány protlaky chrániček většího 
průměru, kde se případná chyba dala eliminovat. 
Druhou možností byla technologie mikrotunelá-
že, která je sice přesná, její příprava je však velmi 
nákladná, a je proto výhodná pouze v případech 
realizací ve stovkách metrů. 

V českých podmínkách je novou alternativou 
technologie řízeného protláčení kanalizačních 
trub strojem Bohrtec Kompakt BM400. 

Horizontální vrtání není u firmy TALPA-RPF 
ničím novým, za dvacet pět let existence získa-
la dominantní postavení na trhu v  oboru HDD 
(řízeného horizontálního vrtání) a v  posledních 
letech se podílí i na bezvýkopové výstavbě kana-
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lech kameninového potrubí DN300 – 400 mm, 
samozřejmě v závislosti na půdních podmínkách 
a dalších okolnostech. Přínosné by mělo být i to, 
že kontinuální řiditelnost vrtání umožní aplikaci 
i na kanalizačních sběračích relativně malých 
spádů. 

Prvním krokem je provedení naváděného pilot-
ního vrtu ze startovací jámy do cílové jámy. Pilotní 
vrt je poté rozšiřován se současným zatláčením 
ocelových pažnic se šneky transportujícími odvr-
tanou zeminu do kontejneru ve startovací jámě. 
Zatláčení pažnic probíhá v ose dané pilotním vr-
tem. Jakmile je celý vrt rozšířen a pažnice jsou na 
místě, pak probíhá jejich vytlačování kamenino-
vými troubami. Vrt po celé své délce je tedy po 
celou dobu provádění prací zapažen a přesnost 
dosažená během pilotního vrtu je zachována.  

•	 Řízené horizontální vrtání a recyklace vrt-
ného výplachu

Metoda řízeného horizontálního vrtání je po-
stavena na použití bentonitového výplachu pro 
výnos odvrtané zeminy do startovací nebo cílové 
jámy protlaku. Pokud jste někdy navštívili místo, 
kde se provádí takzvaný řízený protlak, nemohli 
jste si nevšimnout bentonitového výplachu, kte-
rý plní jámy v místě prací. Je to jako v pohádce 
„Hrnečku, vař“ – práce běží, potrubí mizí v zemi 
a řídká kaše v jámách roste a tlačí se ven. Musí 
být proto odčerpávána a pak nákladně likvidová-
na a stroj pro svou práci potřebuje vyrobit další 
výplach, dokud dílo není zcela hotovo. Drahá je 

příprava bentonitového výplachu, často oboha-
ceného polymerovými aditivy, drahé je i odstra-
nění výplachu z jam a jeho likvidace.

Technologie, která by umožnila použití výpla-
chu vícekrát během jednoho vrtu, je známá. 
Technologická zařízení pro recyklaci výplachu 
jsou však obvykle drahá a rozměrná zařízení, 
která omezují použití pouze pro případy velko-
průměrových stometrových vrtů prováděných 
obřími vrtnými soupravami. Problémy s  výpla-
chem mají však i malé a střední soupravy, o to 
naléhavější, že pracují často v intravilánech měst 
a obcí. Proto je potěšitelné, že výrobci zařízení 
pro recyklaci začali nabízet malé jednotky vhod-
né pro vrtné soupravy střední velikosti. 

Prvním krokem technologie recyklace je čerpá-
ní výplachů v jámách protlaků po dobu provádě-
ní prací. Výplach je tvořen směsí bentonitu, vody 
a odvrtané zeminy obsahující jíly, písky, štěrky a 
kamennou drť. Směs bývá poměrně hustá a její 
čerpání vyžaduje použití speciálních čerpadel, je-
jich výkon musí mírně převyšovat potřebu vrtné 
soupravy, tedy v našem případě by měly dosáh-
nout v  běžných výtlačných výškách do deseti 
metrů dopravní výkon cca 400 l/min. 

Druhým krokem je separace všech pevných 
částic a jejich odvodnění. Tento úkol plní obvykle 
ve dvou stupních vibrační síta, a to do rozmě-
ru částic 0,2 mm. Výplachová směs je násled-
ně čerpána do hydrocyklonu, který se postará 
o jemné částice velikosti do deseti mikronů. Ten-
to pevný odpad je transportován ze zařízení ven 
a může být uložen mezi běžný výkopek. Výpla-

chová směs je tím připravena pro opětovné po-
užití ve vrtné soupravě. Cena zařízení je řádově 
v milionech korun, jeho provoz je také nákladný, 
jeho použití je tedy opodstatněné u velkých pro-
jektů s velkou spotřebou vrtného výplachu. Jeho 
použití však přináší vyšší kvalitu provedených 
prací i u běžného rozsahu vrtných prací. Aby do-
šlo k plošnému použití této technologie, kalkula-
ce ceny vrtných prací obsažená v projektu musí 
obsahovat i položku manipulace s  výplachem  
a jeho likvidace. Je potěšitelným faktem, že ta-
kovýchto projektů přibývá.
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