
Bầy robot mini có thể đào đường hầm trong tương lai 

Ngành công nghiệp khai quật ngọn đuốc plasma và khí đốt siêu nóng dưới 

lòng đất. đang khai thác robot mini, để thay thế những cỗ máy nhàm chán 

khổng lồ hiện đang được sử dụng. 

Trong nhiều thập kỷ, các kỹ sư đang tìm cách xây dựng các đường hầm 

dưới lòng đất đã dựa vào những cỗ máy khổng lồ giống như ống được 

trang bị một loạt các bánh xe cắt đáng sợ ở phần đầu xe — lưỡi dao ăn bụi 

bẩn cho bữa sáng. 

Những chiếc máy khổng lồ này, được gọi là máy khoan đường hầm, hay 

TBM, đắt tiền và thường được chế tạo tùy chỉnh cho từng dự án, cũng như 

các TBM được sử dụng để khai quật một con đường cho tuyến đường sắt 

Elizabeth Line mới mở gần đây tại London. 

Các máy được triển khai trong dự án đó nặng hơn 1.000 tấn mỗi chiếc và 

cắt các đường hầm có đường kính hơn 7 mét bên dưới thủ đô của Vương 

quốc Anh. 

Nhưng công ty khởi nghiệp hyperTunnel của Anh có những ý tưởng khác. 

Công ty đề xuất một tương lai trong đó các robot nhỏ hơn, dài khoảng 3 

mét có hình dạng như một nửa xi-lanh phóng to dưới lòng đất thông qua 

các đường ống được định sẵn. 

Những đường ống này, đường kính khoảng 250 mm (10 inch), sẽ đi theo 

phác thảo của các bức tường của đường hầm được đề xuất. 

Khi vào bên trong chúng, các bot sẽ sử dụng một cánh tay robot trên đỉnh 

với đầu phay để xâm nhập vào phần đất xung quanh và tạo ra những 

khoảng trống nhỏ sau đó sẽ được lấp đầy bằng bê tông hoặc một số vật 

liệu cứng khác. 

Từng mảnh như thế này, cấu trúc của một đường hầm mới sẽ kết hợp với 

nhau. 

Chúng tôi đang nói về hàng nghìn người trong số mini robot, giám đốc kỹ 

thuật của hyperTunnel, Patrick Lane-Nott cho biết. 



Giống như một đàn kiến hoặc một đàn mối hoạt động theo bầy đàn. 

Một video do công ty phát hành bao gồm một hình ảnh động 3D về các 

robot đang làm việc năng động và đầy năng lực trên một số cấu trúc ngầm 

tưởng tượng có tỷ lệ khổng lồ. 

Nhưng ngược lại nó sẽ giống như xây dựng các đường hầm. 

Với TBM, trước tiên bạn đào hố và sau đó thêm các giá đỡ hoặc tường để 

giữ chặt phần đất còn lại xung quanh khoảng trống chung quanh. 

Lane-Nott nói: "Chúng tôi đặt đường hầm trong lòng đất — và sau đó 

chúng tôi đào hố. 

Khi cấu trúc đã được xây dựng, vật liệu lấp đầy, buồng của đường hầm có 

thể được gỡ bỏ. 

Một lợi thế của điều này, ông lập luận, là sử dụng vật liệu xây dựng ít hơn 

về tổng thể. 

Thay vì đặt các phần tiêu chuẩn của tường đường hầm dọc theo toàn bộ 

chiều dài của dự án, độ dày bên ngoài của cấu trúc có thể thay đổi để phù 

hợp với địa chất thực tế và áp lực xung quanh đường hầm tại bất kỳ điểm 

nhất định nào. 

Các chuyên gia đường hầm đã nói chuyện với chúng tôi, đồng ý rằng 

ngành công nghiệp đang kêu gọi các giải pháp công nghệ để giảm chi phí 

và nâng cao hiệu quả — có thể mất nhiều năm để thiết kế và xây dựng 

TBM và sau đó thực sự đào một đường hầm với nó chẳng hạn. 

Một nhóm các công ty mới đang nổi lên, hứa hẹn sẽ làm chuyển động mọi 

thứ— từ Công ty nhàm chán của Elon Musk đến hyperTunnel và các công 

ty đang phát triển các phương pháp nhiệt độ cao mới để nổ tung qua 

những tảng đá cứng nhất trên Trái đất. 

Có rất nhiều điều đang diễn ra, và tôi nghĩ điều đó là tốt, bởi vì ngành công 

nghiệp đào hầm phải được cải thiện, Jasmin Amberg, giám đốc dự án tại 

Amberg Engineering, một công ty xây dựng ngầm do ông của cô thành lập 

cho biết. 



Theo nhận xét của cô, việc kinh doanh đường hầm nhàm chán cần phải 

nhanh hơn và bền vững hơn. 

Các đường ống được khoan vào mặt đá, và từ bên trong chúng, các robot 

xây dựng các bức tường của đường hầm trước khi buồng trung tâm được 

dọn sạch. 

Cũng không thiếu công việc ngoài kia. 

Trung Quốc gần đây đã hoàn thành một đường hầm đường sắt dài 20 km 

ở dãy núi Long Môn sau một thập kỷ xây dựng. 

Có dự án đường sắt HS2 ở Anh, sẽ kết nối London với các thị trấn và 

thành phố ở phía bắc đất nước và được thiết lập để có hơn 100 km đường 

hầm dọc theo tuyến đường được đề xuất của nó. 

Peter Vesterbacka, người từng làm việc cho nhà phát triển Angry Birds 

Rovio, đứng sau một kế hoạch đầy tham vọng nhằm xây dựng một đường 

hầm dưới đáy biển giữa Phần Lan và Estonia. 

Đây chỉ là một vài ví dụ. 

Amberg dự báo nhu cầu ngày càng tăng đối với cơ sở hạ tầng ngầm trong 

tương lai — không chỉ là một phương tiện để thoát khỏi nhiệt độ tăng trên 

mặt đất do biến đổi khí hậu. 

Có lẽ không quá tệ khi có một nơi mà chúng tôi có nhiệt độ không đổi hơn, 

cô nói. 

Đường hầm không chỉ để vận chuyển. 

Troy Helming, người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty khởi 

nghiệp EarthGrid có trụ sở tại San Francisco, nhấn mạnh sự cần thiết phải 

đặt đường dây điện xuống lòng đất — đây là điều mà công ty của ông 

hướng tới. 

Ông lưu ý rằng phần lớn các dây cáp truyền tải ở trên mặt đất ở Hoa Kỳ và 

Canada, khiến chúng tiếp xúc với các cơn bão và các cơn lốc khác cũng 

như ngày càng nhiều vụ cháy rừng. 



Kế hoạch của chúng tôi là đặt một lưới điện siêu tốc trên khắp Bắc Mỹ, ông 

nói, đưa ra một bản đồ với các đường màu cho thấy lưới điện nói trên trải 

dài từ bờ biển phía đông đến Thái Bình Dương và các trang trại điện gió 

ngoài khơi trong tương lai ở phía tây. 

Đó là một kế hoạch có thể giúp liên kết lưới điện phân mảnh của Hoa Kỳ 

— và có khả năng một ngày nào đó thậm chí còn mở rộng đến tận châu 

Âu, để khai thác tiềm năng điện gió khổng lồ ngoài khơi. 

Thật điên rồ và táo bạo, và chúng tôi biết điều đó, Helming nói. 

Một trở ngại là tảng đá cực kỳ cứng, chẳng hạn như đá granit và thạch 

anh, khiến việc khai quật truyền thống ở một số nơi này trở nên khó khăn 

hoặc không thể thực hiện được. 

Helming đang đặt cược vào công nghệ ngọn đuốc plasma làm nóng đá 

đến khoảng 6,000 độ C, nổ tung nó thành lò rèn, như một giải pháp. 

Ông cho rằng điều này có thể cho phép tạo ra các đường hầm trong đá 

cứng nhanh hơn 100 lần so với công nghệ hiện tại. 

EarthGrid đang phát triển một robot nguyên mẫu cầm năm ngọn đuốc 

plasma, mà Helming cho biết nên sẵn sàng để thử nghiệm vào tháng 3 

năm 2023. 

Công ty cũng đặt mục tiêu hoàn thành dự án thương mại quy mô nhỏ đầu 

tiên vào cuối năm nay. 

Helming lưu ý rằng, trong trường hợp của EarthGrid, các đường hầm sẽ 

không có hình tròn mà là một vành móng ngựa truyền thống — hãy tưởng 

tượng một hình vuông với một vòm trên đỉnh, thay vì trần nhà bằng phẳng. 

Điều này, ông lập luận, làm cho việc lắp đặt giá đỡ cáp dễ dàng hơn hoặc, 

trong các đường hầm giao thông lớn hơn, một mặt đường trên nền phẳng 

của đường hầm. 

Công ty đối thủ Petra cũng đặt mục tiêu khoan qua đá cứng bằng cách sử 

dụng sức mạnh của nhiệt, mặc dù với một thiết bị cắt nhiệt sử dụng chất 

lỏng siêu nóng thay vì với một ngọn đuốc plasma. 



Ý tưởng là cắt ngang "địa lý ác mộng" một cách tương đối dễ dàng, Giám 

đốc điều hành và đồng sáng lập Kim Abrams cho biết. 

Chúng tôi đã hoàn thành một đường hầm dài 34 foot, đường kính 30 inch 

bằng đá granit chỉ vào tuần trước, cô nói và cho biết thêm rằng công ty hy 

vọng sẽ bắt đầu công việc thương mại vào năm tới. 

Cô ấy đề cập rằng công ty cũng đang nghiên cứu một giải pháp riêng biệt 

để giải quyết đầu kia của quang phổ — đất cực kỳ mềm hoặc bị ngập 

nước, chẳng hạn như thường được tìm thấy bên dưới và gần các thành 

phố ven biển. 

Amberg lưu ý rằng những công nghệ đào hầm này vẫn chưa chứng minh 

rằng chúng có thể thành công trên quy mô lớn. 

Cô ấy nói rằng khái niệm của hyperTunnel rất thú vị, nhưng nói thêm rằng 

cô ấy không chắc chắn làm thế nào các robot sẽ giải quyết các khu vực địa 

lý khó khăn hơn hoặc mặt đất bị ngập nước chẳng hạn. 

Jian Zhao là giáo sư tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng tại Đại học Monash ở Úc. 

Ông và các đồng nghiệp đã khám phá việc sử dụng laser, lò vi sóng và các 

công nghệ tia nước áp suất cao, trong số những công nghệ khác, cho các 

ứng dụng khoan đường hầm. 

Anh ấy hoài nghi rằng phương pháp dựa trên nhiệt của Petra, chẳng hạn, 

bản thân nó sẽ đủ cho các dự án đào hầm lớn, nhưng anh ấy tự hỏi liệu nó 

có thể được sử dụng cùng với việc khai quật cơ học hay không. 

Tôi nghĩ rằng tài trợ hạt giống, đầu tư thiên thần (Nhà đầu tư thiên thần là 

những cá nhân đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp trẻ 

bằng cách cung cấp vốn để đổi lấy vốn chủ sở hữu (cổ phần sở hữu) trong 

doanh nghiệp) và tất cả những thứ đó để thúc đẩy một số đổi mới này, tôi 

nghĩ, thật tuyệt vời, Michael Mooney, giáo sư chủ tịch Grewcock về Xây 

dựng và Đường hầm ngầm tại Trường Mỏ Colorado cho biết. 

Ông đồng ý rằng "ban giám khảo vẫn chưa biết" về việc liệu có bất kỳ công 

nghệ đào hầm mới nào trong số này sẽ đột phá đến thành công thương 

mại quy mô lớn hay không, nhưng ông nhấn mạnh rằng các kỹ thuật nhanh 

hơn, rẻ hơn được rất nhiều người trong ngành tìm kiếm. 



Ông cũng lập luận rằng Boring Company, công ty đang phát triển loại TBM 

của riêng mình có thể được phóng từ bề mặt để đào các đường hầm dưới 

lòng đất (thông thường, đối với những điều này, bạn sẽ đào một cái hố 

trước và sau đó di chuyển TBM xuống đó để tạo ra đường hầm), cũng đã 

đổi mới theo nghĩa thương mại, khi công ty có kế hoạch tiêu chuẩn hóa 

các thiết bị khoan đường hầm trên các dự án. 

Mooney giải thích: "Việc xây dựng một cỗ máy nhàm chán đường hầm mới 

cho một dự án cụ thể mỗi lần sẽ làm tăng thêm sự phức tạp và chi phí. 

Cuối cùng, Amberg đề cập rằng có rất nhiều đường hầm hiện có trên khắp 

thế giới, hiện đã cũ, đòi hỏi phải bảo trì và sửa chữa — nhiều đường hầm 

đang có ở đất nước Thụy Sĩ của cô. 

Cần có các công nghệ mới để thực hiện công việc này một cách hiệu quả. 

Trong số những người nhắm mục tiêu vào các thị trường như vậy là 

hyperTunnel. 

Lane-Nott cho biết các bot của công ty ông sẽ có thể đi xuống các đường 

ống để phục vụ cấu trúc bên ngoài của các đường hầm dưới lòng đất mà 

không cần các nhà khai thác phải tạm dừng giao thông đường bộ hoặc 

đường sắt bên trong. 

Cuộc cách mạng này đã bắt đầu. 

Network Rail, công ty sở hữu và vận hành phần lớn mạng lưới đường sắt 

của Vương quốc Anh, đã tham gia với hyperTunnel trong một dự án trong 

cái gì đó được gợi ý, Lane-Nott cho biết thêm. 

Đó là một bước nhỏ hướng tới tầm nhìn của hàng nghìn robot làm việc hài 

hòa để tạo ra các cấu trúc ngầm rộng lớn — cái mà ông gọi là "sức mạnh 

của bầy đàn". 

Bầy đàn hay nói cách khác, tương lai của chúng ta đầy những đường hầm. 

Cuộc đua đang diễn ra để tìm ra ai sẽ đào chúng, và làm thế nào. 

Quy trình hyperTunnel 

Chuẩn bị 



Kỹ thuật khảo sát địa chất độc quyền tạo điều kiện hình dung các giao diện 

và chướng ngại vật địa chất 

Tạo ra bản sao số hỗ trợ công nghệ Thực tế ảo (VR) và Mô hình hóa thông 

tin tòa nhà (BIM) 

Xây dựng 

Đánh giá và xác nhận cấu trúc bằng cách dùng các kỹ thuật kiểm tra miễn phí 

Xây dựng đường hầm sử dụng Trí tuệ nhân tạo, Máy học và Robot bầy đàn 

Khai quật 

Khai quật an toàn được thực hiện bởi lực lượng lao động từ xa 

Tái chế đơn giản hư hỏng mà không cần xử lý 

Tùy chọn lớp bê tông phun đồng thời (SCL) 

Hoàn thành 

Lớp lót tùy chỉnh phụ thuộc vào ứng dụng cuối cùng 

Mô hình BIM và Digital Twin tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết tài sản 

Tăng cường quản lý vòng đời thông qua giám sát IOT và bảo trì dự đoán 


