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Pisząc o budownictwie tunelowym, należy przypo-

mnieć defi nicję tunelu, która mówi, że jest to bu-

dowla podziemna o charakterze liniowym służąca celom 

komunikacyjnym lub transportowym [1]. Wśród tuneli 

komunikacyjnych wyróżnia się tunele: żeglowne, kolejowe, 

drogowe, metro (szlakowe i stacyjne), tramwajowe, dla pie-

szych lub np. narciarzy. Tunele transportowe, oprócz tych 

budowanych dla celów budownictwa hydrotechnicznego, 

najczęściej służą: zaopatrzeniu w wodę (wodociągowe), od-

prowadzaniu ścieków (kanalizacyjne), ochronie przed klę-

skami żywiołowymi, celom naukowym lub rekreacyjnym, 

a obecnie także ochronie środowiska (sustainable tunnels). 

Ze względu na rodzaj przeszkody i lokalizację wyróżnia 

się tunele górskie (bazowe i przełęczowe) oraz tunele 

podwodne, a także miejskie i pozamiejskie. Celami budowy 

tunelu są: pokonanie przeszkody, poprawa przepustowo-

ści lub bezpieczeństwa ruchu, skrócenie czasu przejazdu 

na danym odcinku, ochrona przed wodami powodziowymi 

lub falami tsunami, ucieczka przed zimnem lub upałem 

i ostatnio względy środowiskowe. 

Historycznie najstarszymi tunelami są te budowane 

w starożytności, służące zaopatrzeniu miast w wodę. 

Przykładem jest tunel Eupalinos na wyspie Samos odkryty 

pod koniec XIX w. i całkowicie odkopany w 1995 r., obec-

nie odrestaurowany. Najstarsze tunele komunikacyjne 

to poza tunelami żeglownymi tunele kolejowe. Budo-

wano je od początku XIX wieku w wyniku dynamicznie 

rozwijającego się w tym czasie transportu kolejowego 

i prowadzenia wielu nowych linii przez masywy górskie. 

Większość tych obiektów to tunele górskie budowane kla-

sycznymi metodami górniczymi. Najstarsze z nich to tu-

nele kolejowe właśnie. Jak dotąd najbardziej znany tunel 

kolejowy to w rzeczywistości dwa tunele jednotorowe 

pod Białą Górą na linii kolejowej nr 8 na trasie Warszawa – 

Kraków w miejscowości Tunel, o długości 765,75 m każdy. 

Pierwszy wybudowano w 1885 r., a drugi – w 1912 r. Na-

dal są eksploatowane, niedawno przeszły remont. Wiele 

tuneli kolejowych z XIX i początków XX w. znajduje się 

w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, jak np. w Żegiestowie 

(1876 r.) czy w Rydułtowach (1857 r.). Najdłuższy z tych 

tuneli o długości 1603 m znajduje się na linii kolejowej 

nr 286 Kłodzko – Wałbrzych. 

Wśród kolejowych tuneli miejskich, jak dotąd, najdłuższy 

był tunel linii średnicowej w Warszawie. Jego całkowi-

ta długość to 2310 m, na co składają się dwie części 

przedzielone stacją Warszawa Centralna. Właściwy tunel 

między stacją Warszawa Powiśle a stacją Warszawa 

Centralna ma długość 1175 m. Wybudowano go metodą 

odkrywkową i oddano do eksploatacji w 1933 r. Aktualnie 

są plany wybudowania dodatkowej stacji Nowy Świat 

pod rondem de Gaulle’a. Szczegółowo większość tuneli 

kolejowych wybudowanych w Polsce do 1945 r. opisano 

w pozycji [2]. Portal inzynieria.com podaje, że w zarządzie 

PKP PLK znajduje się 27 tuneli o łącznej długości eksplo-

atacyjnej 26 976 m.

Najstarsze metro na świecie znajduje się w Londynie 

(pierwsza linia została otwarta 10 stycznia 1863 r.), 

a na kontynencie europejskim – w Budapeszcie (1896 r.). 

Systemy metra na całym świecie są w stałej rozbudowie. 

Budowane są kolejne coraz głębsze linie, jak np. londyń-

ska Elisabeth Line (Crossrail) czy Grand Paris Express w Pa-

ryżu, nie mówiąc o Emiratach (metro w Doha) czy Dale-

kim Wschodzie (Seul, Szanghaj, Tokio, Singapur). Obecnie 

całkowita długość sieci metra londyńskiego to 402 km, 

270 czynnych stacji i około 1,4 miliarda pasażerów rocznie. 

Projekt le Grand Paris Express jest największą inwestycją 

w podziemną infrastrukturę miejską w Europie o wartości 

ponad 32,5 mld euro, przewidzianą do realizacji na lata 

2016-2030. Zaplanowano budowę 200 km linii, z czego 

85% w tunelach oraz wykonanie metodami odkrywkowy-

mi – metodą stropową (68 nowych stacji). Z powyższego 

zestawienia widać, że raz rozpoczęta budowa metra nigdy 

się nie kończy.

Tunele drogowe zaczęto budować dopiero wtedy, gdy 

w latach 60. ubiegłego wieku rozpoczął się w Europie dyna-

miczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego i ciężki trans-

port drogowy TIR stopniowo wyparł transport kolejowy. 

Pierwszy i przez wiele lat najdłuższy bazowy górski tunel 

drogowy wybudowano na granicy francusko-włoskiej pod 

masywem Mont Blanc. Tunel ma 11,6 km długości i jest 

tunelem o jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Po po-

ważnym pożarze w 1999 r. przeszedł gruntowną renowację. 

Większość tuneli drogowych powstaje w miastach oraz 

na autostradach lub drogach ekspresowych budowanych 

w terenie górskim lub pod ciekami wodnymi.

W Polsce pierwszym tunelem drogowo-tramwajowym był 

tunel trasy W-Z w Warszawie o długości 196 m, oddany 

do użytku w 1949 r. Ze względu na szeroką skrajnię ruchu 

(dwa pasy ruchu drogowego i dwa torowiska tramwajo-

we) i brak możliwości podparcia w połowie rozpiętości 

zaproponowano strop w formie łuku opartego na masyw-

nych ścianach o grubości 2 m. Dodatkowo zaprojektowa-

no również sklepienie spągowe. 

Kolejny duży tunel drogowy powstał pod Wybrzeżem 

Kościuszkowskim w Warszawie (tzw. tunel Wisłostrady) 

w latach 1999-2001. Został oddany do użytku w 2003 r. 

Ma długość 930 m i prowadzi trzy pasy ruchu w każdym 

kierunku. Jest to obecnie najdłuższy tunel drogowy 

w Polsce. Konstrukcję tunelu, zawierającego po trzy pasy 

ruchu w każdym kierunku, stanowi dwunawowa rama 

żelbetowa składająca się z rygla tworzącego strop tunelu, 

który jest oparty na ścianach zaprojektowanych jako 
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ściany szczelinowe, ze środkowym podparciem w formie 

baret. W nawach ramy wykonano szczelne wanny żelbe-

towe, posadowione bezpośrednio na podłożu. Wanny nie 

są połączone konstrukcyjnie z płytą stropu, a ich ściany, 

wyprowadzone do wysokości oczepów ścian szczelino-

wych, są oddzielone od konstrukcji ścian szczelinowych 

pionową izolacją. Nie ma również połączenia konstruk-

cyjnego między stropem a ścianami szczelinowymi. Taki 

układ powoduje, że rama tunelu jest znacznie bardziej po-

datna na przemieszczenia aniżeli sztywny układ ramowy 

z monolitycznymi węzłami w połączeniach stropu i płyty 

dennej ze ścianami. Ściany szczelinowe i barety zabez-

pieczają wanny przed wyporem wody gruntowej, gdyż 

ściany wanien są wsparte na oczepach.

Jak widać, miasta, również i polskie, stają przed koniecz-

nością wykorzystania miejskiej przestrzeni podziemnej 

na potrzeby infrastruktury komunikacyjnej. Wiek XX to dy-

namiczny rozwój zbiorowej komunikacji miejskiej (metro), 

komunikacji samochodowej i narastający problem „zakor-

kowania” miast intensywnym ruchem drogowym. Stąd idea 

budowy podziemnych arterii drogowych (tunele o trzech, 

a nawet czterech pasach ruchu, czasami wielopoziomowe) 

służących sprowadzeniu samochodów pod ziemię, uwol-

nieniu powierzchni terenu z wykorzystaniem jej na cele 

rekreacji czy zrównoważonego rozwoju (Boston, Madryt, 

Seattle). Budowa tuneli drogowych w aglomeracjach miej-

skich jest również jednym z elementów poprawy płynności 

i przepustowości tras szybkiego ruchu. Natomiast tunele 

kolejowe służą ruchowi tranzytowemu, który odbywa się 

pod ziemią, bez zakłócania wrażliwej tkanki miasta.

W miastach położonych nad dużymi rzekami częstym roz-

wiązaniem jest budowa tras szybkiego ruchu w tunelach 

biegnących wzdłuż rzeki. Najbliższym nam przykładem 

jest tunel Wisłostrady w Warszawie, a z miast europej-

skich – tranzytowe arterie drogowe w Paryżu, Wiedniu 

czy w Niemczech (Düsseldorf, Kolonia). Tunel Wisłostrady 

podczas realizacji był krytykowany – uznano za rozrzut-

ność budowę tunelu wzdłuż rzeki (mimo wielu tego typu 

rozwiązań w innych miastach europejskich). Obecnie nad 

tunelem jest znane w całym kraju i licznie odwiedzane 

Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 

a bulwary wiślane są dostępne dla publiczności – miasto 

zbliżyło się do rzeki.

Równie często zamiast przepraw mostowych buduje się 

tunele drogowe (a także metra i kolejowe) pod rzeka-

mi. Przykładów tego typu rozwiązań na całym świecie 

są tysiące – u nas w Polsce to tunel pod Martwą Wisłą 

w Gdańsku (pierwszy tunel drogowy pod rzeką) i plano-

wana przeprawa w Świnoujściu. 

Transport miejski to przede wszystkim metro, ale też tune-

le drogowe lub tramwajowe. W kraju jedynym miastem, 

gdzie funkcjonują dwie linie metra, jest Warszawa, mimo 

że historia budowy sięga lat 30. ub. wieku. Wzorem War-

szawy planuje się budowę metra w Krakowie i we Wro-

cławiu, a w Łodzi powstaje podziemna linia kolejowa 

zapewniająca tranzyt pod miastem z nowo wybudowane-

go dworca podziemnego – Łódź Fabryczna do stacji Łódź 

Kaliska i Łódź Żabieniec.

Metody budowy tuneli
Wybór metody budowy tunelu zależy od wielu czynni-

ków, z których najistotniejsze to:

• przebieg niwelety i zagłębienie trasy tunelu (płytki czy 

głęboki),

• warunki geologiczne, hydrologiczne i geotechniczne,

• przeznaczenie i długość tunelu,

• położenie i rodzaj przeszkody, 

• sytuacja na powierzchni terenu (w przypadku tuneli 

płytkich),

• lokalizacja (tunel miejski czy pozamiejski),

• aspekty ekonomiczne.

Tunele górskie na liniach kolejowych w XIX i na początku 

XX w. budowano klasycznymi systemami wywodzącymi 

się z górnictwa (metody: austriacka, paryska, belgijska, 

niemiecka). Tunele w miastach wykonywano w otwartych 

wykopach, np. metodą berlińską lub jej odmianą hambur-

ską. Tunele podwodne budowano, wykorzystując kesony, 

a później metodę zatapiania gotowych elementów 

(po raz pierwszy w 1942 r.). Współczesne tunele drąży się 

nowoczesnymi tarczami zmechanizowanymi, tzw. TBM, 

nową metodą austriacką NATM, zwaną obecnie metodą 

konwencjonalną lub sekwencyjną, albo buduje w głębo-

kich wykopach z wykorzystaniem ścian szczelinowych 

(metoda stropowa klasyczna, półstropowa) w powiązaniu 

z innowacyjnymi metodami wzmacniania i uszczelniania 

podłoża [3]. Z uwagi na fakt, że w większości polskich 

miast warunki geotechniczne odpowiadają geologicz-

nie formacjom czwarto- i trzeciorzędowym z wysokim 

poziomem wód gruntowych, tunele w aglomeracjach 

miejskich na ogół buduje się w gruntach, a nie w skałach 

(być może z wyjątkiem Krakowa). Do najbardziej rozpo-

wszechnionych i najczęściej stosowanych metod budowy 

tuneli w gruntach należą wspomniane powyżej [4]:

– metody odkrywkowe, tzn.:

• klasyczna metoda metra mediolańskiego – w Polsce 

przyjęły się odpowiednio nazwy metoda stropowa 

i metoda ścian szczelinowych,

• metoda berlińska;

Rys. 1. Tarcza EPB – przekrój wzdłużny [6]
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– metody tarczowe – drążenie tarczą zmechanizowaną 

tzw. TBM (tunnel boring machines); do najczęściej stoso-

wanych typów tarcz należą: 

• tarcza zawiesinowa – slurry shield (SS),

• tarcza wyrównanych ciśnień gruntowych – earth 

pressure balance (EPB).

Klasyczna metoda metra mediolańskiego (stropowa) 

polega na:

• wykonaniu konstrukcji ścian szczelinowych z po-

wierzchni terenu lub z dna wstępnego wykopu, stano-

wiących najczęściej ściany przyszłego tunelu,

• wybraniu gruntu spomiędzy tych ścian do poziomu 

nieco poniżej przyszłego stropu tunelu,

• wykonaniu na odpowiednio przygotowanym podłożu 

na gruncie konstrukcji stropu tunelu,

• zasypaniu stropu tunelu z dobrym zagęszczeniem za-

sypki i zagospodarowaniu powierzchni terenu zgodnie 

z projektem, w tym przywróceniu np. funkcji komunika-

cyjnej,

• wybraniu gruntu spod stropu tunelu do poziomu około 

30-50 cm poniżej przyszłej płyty dennej, 

• wykonaniu płyty dennej.

W przypadku budowy tą metodą np. stacji metra o wielu 

kondygnacjach podziemnych wybieraniu gruntu spod 

stropu może towarzyszyć albo wykonywanie kolejnych 

stropów niższych kondygnacji, albo kotwienie lub rozpie-

ranie ścian szczelinowych. Metodą tą budowany jest tunel 

drogowy na Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu 

drogi ekspresowej S2.

Metodą berlińską, zastosowaną w latach 30. ubiegłego 

wieku na budowie metra w Berlinie, buduje się całą kon-

strukcję tunelu w otwartym, głębokim wykopie. Konstruk-

cję oporową zabezpieczającą pionowe ściany wykopu 

pełni tzw. ścianka berlińska. Składa się ona z wprowa-

dzonych do gruntu słupów stalowych (dwuteowych, 

ceowych) w rozstawie na ogół nieprzekraczającym 

2,5 m, licząc wzdłuż osi przyszłego tunelu. W kolejnej fazie 

pogłębia się wykop pomiędzy nimi i sukcesywnie zakłada 

tzw. opinkę (poszycie) – drewnianą, niekiedy żelbetową 

lub stalową. Aby pod wpływem poziomego parcia gruntu 

nie dochodziło do nadmiernych deformacji ścianek (pali), 

rozpiera się je lub kotwi. Dopiero po osiągnięciu planowe-

go poziomu dna wykopu następuje wykonanie konstruk-

cji tunelu, a następnie jego zasypanie.

W metodach odkrywkowych najwięcej problemów 

stwarza wysoki poziom wód gruntowych, stabilizujących 

się powyżej dna wykopu w gruntach przepuszczalnych – 

pozbawionych spójności. Opanowanie wody gruntowej 

jest możliwe poprzez obniżenie poziomu wód grunto-

wych przez ich pompowanie ze studni depresyjnych. Przy 

większych zagłębieniach budowli wymagana depresja 

może być znaczna, co wydłuży czas kosztownego pom-

powania oraz, co jest równie ważne, może powodować 

osiadanie sąsiadujących z budową obiektów znajdujących 

się w zasięgu leja depresyjnego. W przypadku budowy 

głębokiego wykopu w obudowie ze ścian szczelinowych 

wydłuża się je tak, by zostały zakotwione w gruntach 

nieprzepuszczalnych lub wykonuje się szczelną przegrodę 

przeciwfi ltracyjną, która zapobiegnie wpływaniu wód 

gruntowych do dna wykopu. Przegrodę tę wykonuje się 

za pomocą technologii iniekcji wysokociśnieniowej tzw. 

jet grouting w gruntach o mniejszej przepuszczalności lub 

iniekcji niskociśnieniowej w gruntach bardziej przepusz-

czalnych.

Obecnie racjonalnym sposobem budowy takich tuneli jak 

szlakowe metra, podwodne czy głębokie tunele górskie 

jest zastosowanie tarcz zmechanizowanych tunnel boring 

machines, czyli w skrócie TBM. Można założyć, że za ich 

pomocą można budować od 250 do co najmniej 300 m 

tunelu miesięcznie. Pomijając szczegółową klasyfi kację 

wszystkich rodzajów tarcz zmechanizowanych [5], obec-

nie na świecie stosowane są najczęściej dwa rodzaje: EPB 

i SS. Oba typy tarcz pozwalają na drążenie tuneli poniżej 

poziomu wody gruntowej. Tunele szlakowe II linii metra 

są drążone maszyną typu EPB, tunel drogowy pod Mar-

twą Wisłą – tarczą SS. Pierwszą tarczą zmechanizowaną 

w kraju była maszyna drążąca tunel pod Wisłą prowa-

dzący ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni 

„Czajka”. Tarcza zawiesinowa miała średnicę 5,35 m, tunel 

techniczny (tzw. syfon) o średnicy 4,5 m prowadzi dwa 

rurociągi o średnicy 1,6 m. Całkowita długość tunelu pod 

Wisłą wynosi 1350 m. Budowę ukończono w 2010 r. 

W tarczy zmechanizowanej typu EPB stateczność przodka, 

tj. zrównoważenie zewnętrznego parcia gruntu i ciśnienia 

wody gruntowej, zapewnia urobiony przez głowicę skra-

wającą grunt, wypełniający komorę roboczą (rys. 1). Jest 

ona oddzielona od reszty tarczy i tunelu bardzo masywną 

ścianą. W niej osadzony jest przenośnik ślimakowy z cylin-

dryczną, szczelną obudową. Za pomocą tego przenośnika 

urobiony grunt jest usuwany z komory roboczej i zrzucany 

na kołowe lub szynowe środki transportu albo na przeno-

śnik taśmowy, którymi ewakuowany jest z tunelu. Podczas 

Rys. 2. Głowica skrawająca tarczy zmechanizowanej typu EPB dla metra paryskiego (średnica 12,5 m), widoczne narzędzia skrawające 

oraz dysze do iniekcji plastyfi katora [fot. autor]
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pracy tarczy EPB parcie gruntu w komorze roboczej jest 

utrzymywane na wymaganym poziomie przez automa-

tyczne kontrolowanie warunków drążenia, tj.:

• prędkości posuwania się tarczy oraz sił nacisku dźwigni-

ków hydraulicznych,

• prędkości obrotowej oraz momentu obrotowego gło-

wicy urabiającej,

• prędkości obrotowej oraz momentu obrotowego prze-

nośnika ślimakowego.

W celu zapewnienia stateczności przodka najważniejsze 

jest zachowanie równowagi pomiędzy ilością gruntu 

urobionego i usuniętego z komory roboczej. By móc wła-

ściwie dobrać wartość parcia w komorze roboczej w sto-

sunku do założonego w projekcie zewnętrznego parcia 

gruntu i ciśnienia wody gruntowej, w komorze instaluje 

się czujnik do pomiaru parcia urobku. Jeżeli wskazuje on, 

że jest ono większe niż oddziaływania zewnętrzne, to na-

leży albo zwiększyć wydobycie urobku z komory roboczej 

przez zwiększenie prędkości obrotowej przenośnika 

ślimakowego, albo zmniejszyć prędkość przesuwu tarczy, 

odpowiednio sterując naciskami popychających ją dźwi-

gników hydraulicznych. W odwrotnym przypadku należy 

zmniejszyć prędkość obrotową przenośnika ślimakowego 

lub zwiększyć prędkość przesuwu tarczy, zwiększając 

prędkość wysuwania tłoków dźwigników hydraulicznych.

Drążąc tunel za pomocą tarczy wyrównanych ciśnień grun-

towych w gruntach pozbawionych spójności, w gruntach 

zwartych lub w skałach, konieczne jest stosowanie tzw. 

dodatków. Są one wstrzykiwane przez specjalne dysze 

usytuowane w głowicy skrawającej, w ścianie ciśnieniowej 

komory roboczej, w przenośniku ślimakowym, a niekiedy 

też dookoła przedniej części powłoki tarczy. Te dodatki 

często noszą nazwę plastyfi katorów, bowiem uplastycz-

niają urobiony grunt, zmniejszając jego tarcie wewnętrzne. 

Na skutek mieszania gruntu z plastyfi katorem za pomocą 

głowicy urabiającej i ewentualnie dodatkowo zainstalo-

wanych mieszadeł dochodzi do homogenizacji urobku 

i jego uszczelnienia. W konsekwencji pozwala to również 

na zmniejszenie potrzebnego momentu obrotowego 

głowicy urabiającej. Dobrze zmieszany grunt z plastyfi kato-

rem powoduje równomierne i ciągłe przedostawanie się tej 

mieszaniny do przenośnika ślimakowego. Tak uplastycznio-

ny i uszczelniony urobek ułatwia pracę przenośnika dzięki 

zmniejszeniu tarcia powstającego w jego wąskiej, cylin-

drycznej obudowie, co znacząco wpływa na zmniejszenie 

jego koniecznego momentu obrotowego oraz wywołuje 

powstanie korka, przez który nie może się przedostać woda 

gruntowa. Dlatego w celu dodatkowego rozpoznania 

warunków gruntowych przed czołem tarczy, a także w razie 

konieczności wykonywania wyprzedzającej iniekcji wzmac-

niającej grunt przed przyszłym wyrobiskiem tunelowym 

i wokół niego w głowicy umieszcza się wiertnice, za pomo-

cą których możliwe jest pobranie próbek gruntu do badań 

laboratoryjnych lub wprowadzenie zestawu urządzeń 

do wykonania iniekcji wzmacniającej grunt przed czołem 

tarczy i wokół niej. Wstrzykiwanie plastyfi katora wokół 

powłoki tarczy zmniejsza tarcie pomiędzy nią a gruntem, 

co pozwala na zmniejszenie siły nacisku w dźwignikach 

przesuwających tarczę oraz wstępnie uszczelnia tę prze-

strzeń. Na głowicy urabiającej są rozmieszczone różnego 

rodzaju narzędzia skrawające, dostosowane do przewi-

dywanych warunków gruntowych (rys. 2). Równocześnie 

w głowicy rozmieszczone są otwory, którymi urobiony 

grunt przedostaje się do komory roboczej. Rozmiary tych 

otworów są tak dobrane, by przedostające się przez nie 

kamienie lub fragmenty rozkruszonej skały odpowiadały 

zdolności transportowania przez przenośnik ślimako-

wy. W przypadku tarcz EPB nie stosuje się kruszarek, jak 

to może mieć miejsce w przypadku tarcz zawiesinowych, 

ale przenośniki ślimakowe, które zdolne są transportować 

kamienie i fragmenty skał o znacznie większych wymiarach 

niż system hydrotransportu w tych ostatnich tarczach.

Zasadą działania tarczy zawiesinowej jest zrównoważenie 

zewnętrznego parcia gruntu i ciśnienia wody gruntowej 

na przodku za pośrednictwem przeciwnie skierowanego 

ciśnienia zawiesiny bentonitowej. Polega ono na tym, 

że zawiesina będąca pod ciśnieniem infi ltruje w pory 

urabianego gruntu na pewną odległość, wypełnia 

je blaszkami iłu, zmniejszając przepuszczalność gruntu, 

nadając mu spójność i poprawiając tym samym jego 

samostateczność. Jednocześnie osadzając cząstki iłu 

na powierzchni przodka, wytwarza cienką błonkę, przez 

którą wywiera stabilizujące ciśnienie na przodek, równo-

ważące wcześniej wspomniane zewnętrzne parcie gruntu 

i ciśnienie wody gruntowej. Omawiana tarcza (rys. 3) jest 

podzielona szczelną i masywną przegrodą, zwaną ścianką 

ciśnieniową na dwie części. Część przednia stanowi 

komorę roboczą. Tu odbywa się urabianie gruntu pełnym 

przekrojem za pomocą obrotowej głowicy skrawającej. 

Zazwyczaj głowica ta, w zależności od rodzaju urabia-

nego gruntu i oporów, jakie on stawia, może wykonać 

od 1 (przy tarczach o dużych średnicach) do 3 pełnych 

obrotów na minutę. Komora robocza jest wypełniona 

zawiesiną bentonitową o właściwościach tiksotropowych. 

W nowszych modelach tarcz zawiesinowych wymaga-

ne ciśnienie zawiesiny uzyskuje się za pośrednictwem 

poduszki sprężonego powietrza, która wytwarza się 

w części komory roboczej usytuowanej pomiędzy ścianką 

ciśnieniową a ścianką kontaktową, widoczną na rys. 3. Do-

prowadzona do komory roboczej zawiesina bentonitowa 

i urobiony przez głowicę skrawającą grunt mieszają się 

i w postaci pulpy są odprowadzane systemem pomp 

i rurociągów na powierzchnię terenu do zakładu separacji 

urobku i regeneracji zawiesiny. Tam wspomniana pulpa 

dostaje się na sita wibracyjne, a następnie do wirówek, 

gdzie następuje ostateczne oddzielenie kosztownej 

zawiesiny od urobionego gruntu. Później wykonuje się 

badania właściwości tak odzyskanej zawiesiny i w zależ-

ności od potrzeb regeneruje się ją przez np. zmieszanie 

jej z nową, jeszcze nieużywaną zawiesiną i ponownie 

Rys. 4. Typowe fazowanie robót w metodzie konwencjonalnej [7]

Rys. 3. Schemat tarczy zawiesinowej [6]
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systemem przewodów doprowadza do komory roboczej 

w tarczy.

Jeżeli w gruncie występują głaziki o średnicy większej 

niż 30-50 mm na przewodzie odprowadzającym urobek, 

przed pierwszą pompą, licząc od tarczy, instaluje się 

osadnik, do którego te kamienie trafi ają i nie są odpom-

powywane do zakładu separacji urobku. Przy większych 

fragmentach skalnych lub głazach w komorze roboczej 

montuje się kruszarkę, zdolną rozdrobnić ten materiał 

na frakcje do 25-30 mm, a więc takie, które mogą być 

ewakuowane systemem pomp na powierzchnię terenu. 

Zainstalowana w ścianie ciśnieniowej śluza pozwala 

na przedostawanie się obsługi do komory roboczej, 

co może być związane z koniecznością wymiany noży-fre-

zów w głowicy urabiającej, usunięcia pewnych przeszkód 

na trasie tunelu, których nie może pokonać głowica itp. 

Przechodzenie – prześluzowywanie się – personelu do ko-

mory roboczej jest poprzedzone równoczesnym odpom-

powywaniem z niej zawiesiny bentonitowej i sukcesywnym 

zastępowaniem jej sprężonym powietrzem, które jest 

doprowadzane odpowiednim przewodem z kompresora 

umieszczonego najczęściej na placu budowy. Zakres stoso-

walności omawianych dwóch typów tarcz jest następujący: 

• Tarcze zawiesinowe najlepiej nadają się do drążenia tu-

neli w gruntach pozbawionych spójności – w piaskach 

i żwirach oraz w gruntach niejednorodnych. Jak już 

wspomniano wcześniej, zastosowanie dodatkowych 

urządzeń, np. kruszarki, pozwala również na drążenie tu-

neli w gruntach, w których występują kamienie o więk-

szych rozmiarach niż żwiry. Również występowanie du-

żych głazów narzutowych, jakie występują w glinach 

zwałowych, nie jest przeszkodą nie do pokonania dla 

tego rodzaju tarcz, mogą jednak wpłynąć na zmniejsze-

nie postępu drążenia. Natomiast zmieniające się warunki 

gruntowe na trasie tunelu będą wymagać starannego 

doboru zawiesiny, jej gęstości i odpowiednich dodatków.

• Tarcze wyrównanych ciśnień gruntowych najlepiej 

są przystosowane do drążenia tuneli w gruntach spo-

istych o mniejszej przepuszczalności dla wody i bardziej 

jednorodnych, lecz, podobnie jak w przypadku tarcz 

zawiesinowych, zakres stosowalności tarcz EPB może 

być rozszerzony i na pozostałe grunty, należy jednak 

dobrać do nich odpowiednie dodatki – plastyfi katory, 

zwłaszcza takie, które zapewnią względną jednorod-

ność i szczelność urobionego gruntu. Znane są przykła-

dy zastosowania tarcz EPB do drążenia tuneli w zwartej 

i twardej skale, w której spodziewano się wystąpienia 

uskoków tektonicznych mogących prowadzić wodę.

Jeżeli na trasie tunelu występują bardzo zróżnicowa-

ne warunki gruntowe, mimo że zastosowane mogą 

być oba rodzaje tarcz, to jednak po dokonaniu analizy 

procentowego udziału gruntów spoistych i niespoistych 

w długości trasy przyszłego tunelu lepiej dobrać tarczę 

do przeważających na niej gruntów. Opracowanie profi lu 

geologicznego i geotechnicznego trasy tunelu drążonego 

tarczą wymaga wykonania takiej liczby otworów badaw-

czych, która pozwoliłaby na właściwą interpretację układu 

warstw oraz rodzaju gruntów. W przypadku bardzo zróż-

nicowanego podłoża dobre efekty uzyskuje się, stosując 

metody geofi zyczne jako dodatkowe źródło informacji. 

Stosując tarczę EPB, należy dodatkowo wykonać badania 

związane z określeniem rodzaju i ilości plastyfi katora.

Nową metodę austriacką NATM (New Austrian Tunnelling 

Method), nazywaną obecnie konwencjonalną, stosuje się 

do budowy tuneli w skałach i bardzo zwartych grun-

tach spoistych. Może być ona zdefi niowana jako proces 

budowy wyrobisk podziemnych o dowolnym kształcie 

polegający na cyklicznie powtarzanych następujących 

etapach budowy [7]:

• urabianie skały za pomocą materiałów wybuchowych 

lub urządzeń mechanicznych,

• wywóz urobku,

• umieszczenie obudowy wstępnej składającej się z ta-

kich elementów jak: łuki stalowe lub dźwigary kratowe, 

kotwy gruntowe lub kotwy skalne, siatka lub beton na-

tryskowy lub wylewany na mokro.

Urabianie pełnym przekrojem jest stosowane w przy-

padku niewielkich powierzchni przekroju poprzecznego 

w dobrych warunkach gruntowych przy długotrwałej 

stateczności ścian. Ze względu na wysoki poziom mecha-

nizacji robót i wysokiej jakości sprzęt obecnie urabianie 

pełnym przekrojem stosuje się przy powierzchni prze-

kroju wyrobiska nawet od 70 do 100 (i więcej) m2, nawet 

w trudnych skałach. Urabianie pełnym przekrojem 

(fazy 1 i 2) pozwala na bezpośrednie wykonanie obudowy 

wstępnej blisko przodka tunelu.

W każdym przypadku szczególną uwagę zwraca się na sta-

teczność przodka i dlatego stosuje się kotwy skalne i beton 

natryskowy do podtrzymania przodka tunelu. Etapowanie 

urabiania wyrobiska jest stosowane w przypadku wyro-

bisk o dużej powierzchni w niekorzystnych warunkach 

gruntowych. Jest kilka sposobów częściowego urabiania, 

pokazanych na rys. 4, takich jak: kalota, sztrosa i sklepienie 

spągowe, sztolnia kalotowa, kalota, sztrosa, ściany i spąg lub 

sztolnie przyścienne, sztolnia kalotowa, sztrosa i spąg. Se-

kwencjonowanie wykonania wyrobiska pozwala na stoso-

wanie różnych sposobów urabiania skały lub gruntu w tym 

samym przekroju, np. metody wybuchowej w górnej części 

i mechanicznego urabiania w części dolnej. Wybór metody 

pełnego lub etapowego wybierania przekroju zależy od: 

warunków geologicznych (skały), geotechnicznych (grunty) 

oraz wpływu budowy na środowisko – prognozy prze-

mieszczeń powierzchni terenu, wibracji od strzelania skały 

itp., a także od warunków ekonomicznych.
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Niezależnie od metody urabiania skał w zdecydowanej 

większości przypadków, poza nielicznymi, dotyczącymi 

tunelowania w skałach zdrowych, niespękanych, o naj-

większej wytrzymałości (bazalt, granit, gnejs), konieczne 

jest wykonanie obudowy tymczasowej. Należy ją wznosić 

w czasie, w którym zachowana jest samostateczność 

wyrobiska. W zależności od wielu czynników, jak wspo-

mniano wcześniej, obudowa tymczasowa wyrobisk może 

składać się z takich elementów jak: beton natryskowy, 

kotwy i łuki podporowe. Doborowi tych elementów (nie 

zawsze jednocześnie występują wszystkie trzy) oraz ich 

zwymiarowaniu służą, poza podejściem analitycznym, 

klasyfi kacje skał. Do najbardziej znanych i rozpowszech-

nionych w praktyce należą [7]:

• klasyfi kacja opracowana przez prof. Bieniawskie-

go, oparta na 5 kryteriach; są nimi: wytrzymałość skał 

na ściskanie, rozstaw spękań (nieciągłości), charaktery-

styka spękań (ich wygląd), wartość wskaźnika RQD, za-

wodnienie górotworu; ponadto uzależniono warun-

ki tunelowania od upadu warstw skalnych, ich biegu 

i usytuowania w stosunku do nich osi przyszłego tune-

lu; kryteria te pozwalają na przypisanie skał do 5 klas, 

a dla każdej klasy określony jest czas samostateczności 

wyrobiska bez obudowy oraz możliwa kombinacja zwy-

miarowanych elementów obudowy tymczasowej;

• klasyfi kacja norweskiego badacza Bartona i zespołu – jej 

końcową postacią jest wskaźnik jakości skał Q, wyrażony 

liczbą od 0,001 do 1000 i oparty na 6 kryteriach; Barton 

dzieli skały na 9 klas i przyporządkowuje im 38 rodza-

jów obudowy;

• klasyfi kacja Francuskiego Stowarzyszenia Robót Pod-

ziemnych (AFTES) oparta na 7 kryteriach – dotyczy ona 

zarówno skał, jak i gruntów; w przypadku skał większość 

kryteriów jest podobna do zaproponowanych przez 

Bieniawskiego; każdemu kryterium przypisuje się odpo-

wiedni rodzaj obudowy; jeżeli choć jedno kryterium nie 

zostanie spełnione, to dana obudowa nie powinna być 

zastosowana.

Jak wynika z powyższego przeglądu, wybór obudowy 

tymczasowej oparty na klasyfi kacji skał jest możliwy tylko 

wtedy, gdy poprzedzony jest bardzo szczegółowymi 

badaniami geologicznymi, geotechnicznymi i hydroge-

ologicznymi, których opis znacznie wykraczałby poza 

ramy niniejszego referatu. W Polsce metoda ta po raz 

pierwszy na dużą skalę była z powodzeniem zastosowana 

do budowy podziemnej elektrowni szczytowo-pompowej 

Porąbka-Żar. Prawie wszystkie jej obiekty zlokalizowano 

we wnętrzu góry Żar, z wyjątkiem górnego zbiornika, 

którą tworzy fl isz karpacki. Do największych tego rodzaju 

obiektów w Europie należy komora elektrowni mieszczą-

ca turbiny i generatory prądu. Skałę urabiano głównie 

mechanicznie, a także stosowano materiały wybucho-

we. Obudowę tymczasową wyrobisk stanowiły kotwy 

żelbetowe i sprężone kotwy kablowe oraz beton natry-

skowy. Na budowie całego systemu elektrowni roboty 

górnicze trwały od 1970 do 1975 roku, a 4 turbozespoły 

oddano do eksploatacji w 1979 r. Doświadczenia z budo-

wy we fl iszu stanowią cenne źródło wiedzy o tej forma-

cji geologicznej jako środowiska przyszłych obiektów 

podziemnych. Tę wiedzę, stale pogłębianą, wykorzystano 

przy projektowaniu i budowie na południu Polski sztolni 

hydrotechnicznych w Świnnej Porębie oraz na budowie 

kilku już tuneli komunikacyjnych (tunel Laliki i tunel w Na-

prawie na trasie Kraków – Zakopane).

Podsumowanie
Budownictwo tunelowe na kilku polskich uczelniach 

technicznych (Politechnika Warszawska, AGH, Politechnika 

Krakowska) stanowi przedmiot nauczania od ponad 70 lat. 

Polska jest również reprezentowana od 1978 roku w jedy-

nej światowej organizacji naukowo-technicznej związanej 

z budową tuneli i wykorzystaniem przestrzeni podziem-

nej – International Tunnelling Association – Association 

Internationale des Travaux en Souterrains ITA-AITES, 

a obecnie International Tunnelling and Underground 

Space Association (www.ita-aites.org) – Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Budowy Tuneli i Przestrzeni Podziemnej 

(organizacja powstała w 1974 r. z inicjatywy 19 krajów – 

członków założycieli). Polska jest reprezentowana w ITA 

przez Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskie-

go Komitetu Geotechniki, do którego należy 65 osób 

ze środowisk akademickich, z biur projektowych oraz fi rm 

wykonawczych w kraju. ITA jest organizacją pozarządową 

pożytku publicznego (NGO) i od 1987 r. ma specjalny 

status doradczy w Radzie Ekonomicznej i Społecznej przy 

ONZ (United Nations Economics and Social Council). Aby 

zrealizować postawione cele, Stowarzyszenie powołało 

międzynarodowe Grupy Robocze (Working Groups) oraz 

komitety (Committees). Grupy Robocze są integralną 

częścią ITA od 1974 r. Niektóre z nich zakończyły już swoją 

działalność, inne pracują nadal, powoływane są też nowe. 

Stanowią one forum do międzynarodowej wymiany 

wiedzy i doświadczeń, a rezultatem pracy są wytyczne, 

zalecenia i tzw. best practice wydawane przez ITA 

w formie raportów dostępnych na stronie internetowej. 

Można je pobrać za darmo w wersji pdf pod adresem 

www.ita-aites.org. W wielu krajach członkowskich ITA 

te zalecenia i wytyczne są traktowane jak normy. W Pol-

sce brak jest norm i wytycznych z zakresu budownictwa 

podziemnego, dlatego publikacje te są źródłem wielu 

cennych wiadomości. W maju 2019 r. przy współpracy 

ITA i FIDIC została wydana Emerald Book – Conditions 

of Contract for Underground Works (Szmaragdowa Książka – 

Warunki Kontraktowe w Budownictwie Podziemnym). 
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