
СВІТОВІ ЛІДЕРИ ПО СТВОРЕННЮ ТПМК

ТПМК – тунелепрохідницький механізований комплекс. 
Виконує повний комплекс робіт по створенню підземних 

виробок (тунелів) різноманітного призначення.



УСТАНОВКА EPB
Прохідницькі щити з грунтопідтискуванням (ЕРВ) подрібнюють 
вироблений грунт в однорідну масу, яка створює навантаження 

на вибій.



УСТАНОВКА EPB

Розробка грунту

Різці і шарошки розробляють грунт

Підтримка вибою

Пластичний грунт забезпечує активне
підтискування в привибійної камері

Транспортування

Шнековий конвеєр переміщує грунт в 
транспортні системи, які розташовані в 
задній частині щита

Зусилля продавлювання

Гідравлічні циліндри продавлювання, які
розташовані за щитом або на рамі
продавлювання у стартовій шахті

Обробка тунелю

Сегментне кріплення або продавлювання
труб



МІКСЩИТ

Підтискування вибою відбувається за допомогою 

повітряної подушки, тиск в якій регулюється автоматично



МІКСЩИТ
Розробка грунту

Різці і шарошки розробляють грунт

Стабілізація вибою

Гідропідтискування в комбінації з
регульованою повітряною
подушкою

Транспортування

Гідравлічне переміщення грунту по 
закритому транспортному контуру

Зусилля продавлювання

Гідравлічні циліндри
продавлюванняна щиті

Обробка тунелю

Сегментне кріплення



ТПМК З ОДНИМ ЩИТОМ

Використовують для проходки скельних та інших стійких 

неводоносних порід



ТПМК З ОДНИМ ЩИТОМ
Розробка грунту

Шарошки розробляють вибій
шляхом створення високого
контактного тиску

Транспортування

Ковші, скати і шламове кільце
призначені для ефективної
доставки видобутого матеріалу на 
центральний стрічковий конвеєр

Зусилля продавлювання

Гідроциліндри на щиті або рама 
продавлювання у стартовій шахті
штовхають машину вперед

Обробка тунелю

Сегментне кріплення або
продавлювання труб



ТПМК З ПОДВІЙНИМ ЩИТОМ

Використовують для об’єднання в часі процесу створення 

тунелю і проходки



ТПМК З ПОДВІЙНИМ ЩИТОМ
Розробка грунту

Різці і шарошки розробляють
грунт

Транспортування

Ковші, скати і шламове кільце
призначені для ефективної
доставки видобутого матеріалу
на центральний стрічковий
конвеєр

Зусилля продавлювання

Головні або допоміжні
гідроциліндри продавлювання
переміщують установку вперед

Обробка тунелю

Сегментне кріплення



ГРИПЕРНИЙ ТПМК

Використовують для порід середньої і високої міцності



ГРИПЕРНИЙ ТПМК

Розробка грунту

Різці і шарошки розробляють грунт

Транспортування

Ковші, скати і шламове кільце
призначені для ефективної доставки 
видобутого матеріалу на 
центральний стрічковий конвеєр

Зусилля продавлювання

Гідравлічні циліндри продавлювання
притискаються до гріпперів і
просувають робочий орган установки 
вперед

Обробка тунелю

За допомогою анкерів, сталевої сітки
і торкрет-бетону в залежності від
геології



ТПМК З РОБОЧИМ ОРГАНОМ 

ВИБІРКОВОЇ ДІЇ
Використовують для однорідних стійких ґрунтів з малою 

кількістю, або з повною відсутністю ґрунтових вод



ТПМК З РОБОЧИМ ОРГАНОМ 

ВИБІРКОВОЇ ДІЇРозробка грунту

Грунт розробляється робочим
органом екскаваторного або
фрезерного типу

Стабілізація вибою 

Механічна опора

Транспортування

Стрічкові або ланцюгові
транспортери

Зусилля продавлювання

Гідроциліндри в щиті або рама 
продавлювання у стартовій шахті
переміщують установку вперед

Обробка тунелю

Продавлювання труб або сегментне
кріплення



УСТАНОВКА AVN
Універсальне рішення для створення тунелів діаметром 

від 0,4 до 4 метрів



УСТАНОВКА AVN

Розробка грунту

Різці і шарошки розробляють грунт

Стабілізація вибою 

Гідравлічне підтискування за допомогою 
шламової суспензії

Транспортування

Гідравлічне переміщення розробленого
грунту по закритому шламовому контуру

Зусилля продавлювання

Рама продавлювання у стартовій шахті
або щитові гідроциліндри продавлювання
переміщують установку вперед

Обробка тунелю

Продавлювання труб або сегментне
кріплення



УСТАНОВКА VSM
Використовується для проходки вертикальних стволів



УСТАНОВКА VSMРозробка грунту

Барабанна фреза, яка обладнана
ріжучим інструментом, розробляє
грунт на дні шахти

Транспортування

Гідравлічне видалення
розробленого матеріалу на 
поверхню з використанням насосу

Зусилля продавлювання

Кероване опускання кріплення
шахти з використанням заглибних
домкратів

Обробка тунелю

Спорудження шахти на поверхні із
залізобетонних сегментів або за 
допомогою монолітного
бетонування


