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 Průmyslové PC asistují při navigaci pod zemí

I ve slabém světle hornické lampy se dá 
rozeznat, jak se operátor v pilotní kabině 
chvěje vlivem vibrací stroje. Jeho oči jsou 
upřené na 60cm frézovací hlavu. Řidič stroje 
se opakovaně dívá na obrazovku počítače. 
Představuje 22 metrů pod zemí pro muže v 

kokpitu stroje jedinou 
orientaci, neboť mu 
dodává všechny údaje 
o pozici a pohybech 
stroje. Tato obrazovka 
patří průmyslovému 

počítači C12 firmy noax Technologies AG. 
Jako inteligentní hlava tvoří počítač spolu 
s řídicím systémem Siemens SPS S7 a soft-
warem firmy VMT řídicí a ovládací centrum 
stroje na ražení tunelů, který se provrtává 
zemí pod polesím Hofoldinger Forst, asi 20 
km jižně od Mnichova. Celosvětově činný 
stavební podnik Bilfinger Berger, který zde 
staví nový tlakový vodovod z Mangfalltal  
v předhůří Alp do Mnichova, používá tako- 
vé stroje pod zemí k razicím pracím.

Čerstvá voda pro 1,3 miliony lidí

Městské vodárny Mnichov nahradí touto 
investicí do budoucna přes 120 let starý 
přívod pitné vody z údolí Mangfalltal. Až se 
nový vodovod zprovozní – pravděpodobně  
v r. 2007, pokryje asi 80 % spotřeby pitné 
vody hlavního města Bavorska. Celková 
trasa z Mangfalltal do Mnichova měří asi 30 
kilometrů a je rozdělená na čtyři segmenty. 
Práce na prvním stavebním úseku byly 
odstartovány již v r. 1993. Dílčí úsek přes 
Hofoldinger Forst měří 17,4 km a Bilfinger 
Berger zde zahájila práce v srpnu 2002.  
Od té doby pracuje stroj na ražení tunelů 
včetně IPC noax 20 hodin denně, pět dní v 

týdnu. Během provozní doby stroje je přístroj 
vystaven silným vibracím. Kromě toho se 
stává, že je pilotní kabina včetně počítače  
vystavena krátkodobým nárazům. Tyto 
okolnosti ovlivňují funkci průmyslového 
počítače stejně tak málo jako prach, který 
vzniká při ražení tunelu, nebo stříkající 
voda, kterou se zemina zvlhčuje. Ani 
svařovací práce, které pracovníci Bilfinger 
Berger provádějí v bezprostřední blíz-
kosti průmyslového počítače – často ve 
vzdálenosti menší než 1 metr – nemohou 
přístroji ublížit. Takové extrémní namá- 
hání by běžné počítače nevydržely. Proto 
potřebuje Bilfinger Berger při ražení tunelů 
průmyslové počítače speciálně vyvinuté  
pro vysokou odolnost. Základním předpo-
kladem provozu počítače ve štole je 
kompletně uzavřené a vodotěsné provedení 
s krytím IP65. To zaručuje, že se dovnitř 
přístroje nedostane ani prach, ani olej, ani 
špína. Zvenčí chrání elektroniku počítače 

proti nárazům a vibracím nárazu vzdorná 
skříň. Ani silné otřesy razicího stroje 
nemohou IPC a jeho elektronickým prvkům 
ublížit. Veškeré teplo generované přístroji 
se odevzdává přes speciálně vyvinutá chla- 
dicí žebra na zadní části skříně do okolí. 
Obsluha IPC na razicím stroji se obejde bez  
myši a bez klávesnice. Data se zadávají 
jednoduše přes dotykovou obrazovku. S  
tím je splněn nejen požadavek na jedno-
duchou obsluhu panelu, ale také nutnost 
jasného a zřetelného zobrazení všech 
dat a obrázků ve zhoršených světelných 
podmínkách štol. Špinavé ruce pracovníka 
obsluhy panelu nevadí. Odolný panel 
nespustí žádnou akci ani tehdy, když je 
obrazovka znečištěná kapkami vody nebo 
drobnou špínou – což je podstatným 
bezpečnostním faktorem při výstavbě tune-
lu, neboť to vylučuje zadání nechtěných 
příkazů. Software od VMT a průmyslové 
počítače noax – silný tým pod zemí.

noax průmyslové PC jsou odolné proti vibracím na razicích strojích Billfinger Berger

“noax průmyslové PC  
odolávají extrémním 
rázům a vibracím od 
razicích strojů.“

Vibrace a nečistoty nezpůsobují problémy IPC C12



Průmyslové PC indikují směr v  
souladu s pokyny, diamantová vrtací  

hlava si razí cestu vpřed

VMT GmbH – společnost 
pro vyměřovací techniku

Obsluha razicích strojů potřebuje při své 
práci průběžně informace o aktuální poloze 
osy stroje vůči požadované ose tunelu. Musí 
dostávat bezprostředně zpětné hlášení o 
reakcích na řídicí příkazy, aby se razicí stroj 
držel co nejvíc požadované osy tunelu, 
protože stroj se pohybuje pod zemí často 
i rychlostí vyšší než metr za hodinu. Firma 
VMT GmbH – společnost pro vyměřovací 
techniku, celosvětově vedoucí podnik v 
oblasti zaměřovacích řídicích systémů, vyvíjí 
software pro řízení razicích strojů SLS-T 
APD. Tento řídicí zaměřovací systém, který 
firma VMT vyvinula zvlášť pro tento účel, 
poskytuje obsluze neustále aktualizované 
informace o poloze razicího stroje v pro- 
storu. Na stěně upevněný laserový teodolit 
dodává pro řídicí zaměřovací systém data 
o poloze. Díky tomu může obsluha držet 
stroj v rámci relativně malého tolerančního 
okruhu kolem požadované osy. Program 
SLS-T APD ukazuje polohu razicího stroje 
graficky i číselně. Při zjištění odchylky od 
požadované osy vypočítá software korekční 
křivku, která stroj navede zpět k požado- 
vané ose. Kromě toho SW určuje typ a polo- 
hu betonových skruží, kterými je tunel 
obložen, a dokumentuje pohyb razicího 
stroje. K zajištění štol zevnitř používá  
Bilfinger Berger tzv. tybinkovou techniku. 
Tybinky jsou šikmo uříznuté betonové  
skruže, u kterých je jedna strana kruhu delší 
než strana protější. Betonové skruže samo- 
tné se skládají z několika segmentů, které 
razicí stroj pomocí čelistí na svém zadním 
konci skládá v kruh. Díky šikmému uříznutí 
a vzájemně posunuté montáži tybinků je 

lze použít jak na rovné, tak na zakřivené  
osy tunelů. Program VMT přesně vypočítá, 
jak se musí vůči sobě umístit jednotlivé 
kruhy, aby se průběh štoly přesně držel 
předepsané trasy a aby se razicí stroj nedo- 
stal z tolerančního okruhu.

Průmyslové počítače noax 
– robustní a spolehlivé 

Společnost VMT se jako systémový dodava-
tel řídicích zaměřovacích systémů rozhodlo 
pro průmyslové počítače noax, protože 
vysoká spolehlivost počítačů přesvědčila 
nejen Bilfinger Berger, ale i specialisty na 
zaměřování. Přístroje zaručují bezpečný a 
hladký provoz i při extrémních podmínkách 

ve štolách. Ani silné otřesy, ani neustálé 
vibrace přístroj nevyřadí z provozu. To 
není jen otázkou stabilní skříně, nýbrž i 
otázkou extrémně odolných elektronick-
ých komponent uvnitř přístroje a otázkou 
úsporného použití vnitřní zástrčkových 
spojení, která však plně odpovídají nárokům 
kladeným na průmyslové počítače. Díky 
odolnému dotykovému panelu lze do 
systému pohodlně zadávat data dokonce i v 
ochranných rukavicích. 
Použitý 12“ displej má 
díky rozlišení 800 x 600 
vynikající čitelnost a září 
dostatečně jasně, aby 
byly i v tunelu veškeré 
grafické i číselné údaje zřetelně a jasně 
čitelné. Kromě toho lze počítač rozšířit a 
doplnit dalším hardware. Např. laserové 
teodolity, které určují přesnou pozici 
razicího stroje, jsou připojené k počítači 
pomocí spojení WLAN. V neposlední řadě 
bodovala u VMT i garance krátké doby 
případných oprav a vynikající technická 
podpora společnosti noax Technologies 
AG. Stavba tunelů stojí a padá s počítačem. 
Nefunguje-li průmyslový počítač, nemůže 
razicí stroj pracovat a odstávka stroje je 
spojena s enormními následnými náklady. 
Protože výkonnost přístrojů a podpora 
společnosti noax Technologies AG plně 
odpovídají očekávání VMT a IPC noax 
nasazené při ražbě přivaděče pitné vody 
do Mnichova vykazuje již více než 2 roky 
bezporuchový chod, plánuje podnik použití 
IPC noax i v budoucnu. Počítače přitom 
mají podporovat konvergenční měření  
a poskytovat aktuální data pro různé pro-
jekty stavby velkých tunelů tybinkovým 
postupem doma i v zahraničí.

“noax počítač je umístěn 
hned vedle razicích strojů 
a běží bez problémů. Jsem 
vždycky ohromen.“

Pokud otočíte kohoutkem, málokdy přemýšlíte o tom, odkud tato vzácná tekutina pochází – je to tak 
jednoduché. I když lidé v hlavním městě Bavorska obvykle tuší, že pijí jednu z nejlepších vod z vodovodu v 
Evropě, jen málo lidí ví, odkud a jak přijde do Mnichova. K zajištění dodávek mezinárodní společnost Bilfinger 
Berger AG staví tunely, které jsou mnoho km dlouhé. V podzemí se spoléhají na průmyslové PC noax.

Vodovodní tunel se táhne 11 mil pod Hofoldinger 
Forest



Komponenty v přehledu

Hardware: 

 - C12 průmyslové PC 

 - In-house developed all-in-one mainboard

 - Vstup: robustní touchscreen

 - Jasný, vysoce kontrastní TFT displej

 - Stupeň krytí IP65 (NEMA 4)

 - Kompletní krytí, bez externích ventilátorů

Software:

 - Operační systém: Windows 2000

 - Aplikační program:

 SLS - T APD guidance system 
 of VMT GmbH

Bilfinger Berger AG

Company Profile: 

Bilfinger Berger AG je společnost speciali-
zující se na občanské a průmyslové stavby 
a inženýrství. Jakožto inženýrská a servisní 
skupina Bilfinger vyvíjí, buduje, udržuje a  
provozuje zařízení a budovy pro průmysl,  
energetiku a nemovitosti.

Další informace online na adrese:
www.bilfingerberger.de

VMT GmbH - společnost pro geodetické  
technologie, specialista pro naváděcí  
systémy pro ražbu a potrubí.

Další informace online na adrese:
www.vmt-gmbh.de

Požadavky a použití  

Cíle: 

 · Pozice razícího stroje v tunelu  
v reálném čase

 · Dokumentace stavby

 · Spojení přes modem se stavebním  
dozorem a sídlem společnosti

 Synchronizace všech datových toků 
 
Požadavky na IPC:

 · Průmyslové PC pro tvrdé provozní podmínky

 · Profesionální servis a podpora

 · Odolnost proti prachu, vlhkosti,  
vodě, EMC záření

 · Jednoduché ovládání přes touchscreen

 · Kompatibilta s Windows 2000

 · Široká škála rozhraní

 Odolnost proti rázům a vibracím

 Kontrastní a jasný displej

Pobočky ve světě pod: www.noax.com ; info@noax.com

Headquarters
noax Technologies AG 
Am Forst 6 
85560 Ebersberg (Germany)
Tel. +49 8092 8536-0 
Fax +49 8092 8536-55

noax Technologies Corp.  
10130 Perimeter Parkway, Suite 230 
Charlotte, NC 28216 (USA)
Tel. +1 704 992-1606  
Fax +1 704 992-1712

noax Technologies AG.  
Juliánovské námestí 2 
636 00 Brno (Česko)
Tel. +420 533 312 356  
Fax +49 8092 8536-55
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