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Anotace 

 Tato bakalářská práce pojednává o problematice technologií ražení důlních profilů. 

Zaměřuje se na ražení s využitím trhacích prací při rozpojování hornin. Jsou zde rozebrány 

hlavní a pomocné operace razícího cyklu. Praktická část bakalářské práce se zabývá 

zadaným důlním profilem. Je zde srovnáno ražení důlního profilu v rozdílných 

geologických poměrech. Dále obsahuje výpočet hlavních i pomocných operací razícího 

cyklu a návrh mechanizací potřebných při ražbě profilu v daných podmínkách. Výpočet je 

proveden pro ražbu realizovanou pomocí trhacích prací. V práci jsou dále porovnávány 

různé technologie odklizu horniny a srovnána efektivita navržených technologií při použití 

různé mechanizace při operaci odklizu. 

 Klíčová slova: technologie ražení, trhací práce, důlní dílo, odkliz horniny 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with a problem of boring cross sections in mining 

technology. It focuses on boring using blasting technologies for the rock disintegration. 

Main and auxiliary operations of excavation cycle are analysed. The practical part of the 

thesis deals with a specified boring cross section. It is compared in different geological 

conditions. Further it includes the calculation of main and auxiliary operations of 

excavation cycle and design of mechanization needed during boring of a cross section in 

the given conditions. The calculation is performed for boring realised by blasting. The 

paper also compares various technologies of excavating rocks and compares the 

effectiveness of proposed technologies using various mechanized excavating operation. 

Key words: mining technology, blasting, boring cross section, excavating of rock 
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Seznam použitého značení 

Tlak: megapascal …[MPa] 

Délka: metr, centimetr, milimetr, metr běžný …[m, cm, mm, mb] 

Čas: minuta, sekunda, mikrosekunda ... [min, s, µs] 

Objem: metr krychlový, decimetr krychlový, litr …[m³, dm³, l] 

Kapacita: mikroFarad … [μF] 

Napětí: Volt … [V] 

Elektrický proud: Ampér … [A] 

Roznětný impuls: miliJoule/Ohm… [mJ/Ω] 

Plocha: metr čtvereční …[m²] 

Hustota: kilogram/metr krychlový … [kg/𝑚3] 

Hmotnost: gram, kilogram … [g, kg] 

Odpor: Ohm … [Ω] 

Výkon: kilowat…[kW] 

Technický výkon: metr krychlový za hodinu…[m³/hod] 

Rychlost: metr za minutu…[m/min] 

Rozměry: délka, šířka, výška…[d*š*v] 
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1 Úvod 

Ražení důlních profilů patří mezi základní disciplíny podzemního stavitelství. 

S ražením důlních děl se setkáváme jednak při dobývání užitkových nerostů, a pak hlavně 

při realizaci liniových inženýrských staveb. Ve stále se rozrůstajících zastavěných 

oblastech ubývají volné plochy na výstavbu pozemní dopravy, proto se buduje podzemní 

doprava v podobě metra, která ve velkých městech pozemní dopravu odlehčuje. Je třeba 

stavět železniční a silniční tunely potřebné k rozvoji dopravní infrastruktury. Ražení 

důlních děl se provádí dvěma způsoby: cyklicky a kontinuálně. 

 U cyklicky ražených důlních profilů se neustále pravidelně opakují operace razícího 

cyklu, které po sobě následují v neměnném pořadí. Postup čelby o jednu zabírku 

představuje fáze rozpojení horniny, odklizení horniny od čelby, zajištění stability důlního 

díla pomocí výztuže a další pomocné operace nezbytné pro postup ražby. Cyklické postup 

je například u ražení pomocí trhacích prací. 

 Kontinuální ražení je postup, u kterého dochází k rozpojování horniny v celé čelbě 

profilu a zároveň se plynule vytváří ostění profilu. Operace razícího cyklu se nemusí 

provádět postupně za sebou, ale provádí se kontinuálně při po postupu čelby. 

Ke kontinuálnímu ražení jsou používány například plnoprofilové tunelovací stroje (TBM) 

(viz obr.1). 

Obr. 1: Plnoprofilový tunelovací stroj TBM [1] 
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K největšímu rozvoji v oblasti stavitelství podzemních liniových děl došlo ke konci 

19 - tého století, v době kdy se v Evropě rozvíjela železniční síť, jejíž nedílnou součástí 

byla i výstavba železničních tunelů. Z této doby jsou známé například alpské tunely 

Gotthard, Arlberg a další, jež byly budovány klasickými pilířovými metodami. 

V 2. polovině 20 - tého století se začala rozvíjet modernější a mnohem efektivnější Nová 

rakouská tunelovací metoda (NRTM), prstencová metoda a ražení pomocí plnoprofilových 

tunelovacích strojů (TBM). [2] 

Mezi pilířové metody ražby tunelů patří: rakouská modifikovaná, belgická, italská, 

anglická a německá (jádrová) tunelovací metoda, které nesou název podle místa jejich 

vzniku. Pilířové metody se vyznačovaly tím, že se profil díla dělil na několik dílčích 

výrubů. Ostění se budovalo postupně. Vyztužování bylo velmi pracné a zdlouhavé, protože 

se výztuž musela stále předělávat. Z toho vyplývá i velká spotřeba dřeva na výztuž. 

Prstencová metoda se provádí s plným výlomem kruhového tvaru. Provádí 

se zabírky na délku jednoho prstence, které se ihned vyztuží prefabrikovanými dílci, které 

jsou provedeny jako litinové tybinky, nebo železobetonové panely. Prstence mají délku 

kolem 1 m.  

Metodou dnes nejpoužívanější je Nová rakouská tunelovací metoda (NRTM). 

Konstrukci díla tvoří tenkostěnná skořepina, vybudovaná kombinací stříkaného betonu 

s mřížovinou. Často dochází i ke kombinaci s výztuží svorníkovou. Stabilizace díla musí 

být plošná. Základním principem je, že horninové prostředí okolo díla tvoří hlavní nosný 

prvek a výztuž pouze řídí její deformace, proto nesmí hornina ztratit svou pevnost. 

V hornině okolo díla musí proběhnout určité deformace ještě před uzavřením výztuže, aby 

byla maximálně využita pevnost horniny. Během celé výstavby musí být prováděn 

geotechnický monitoring deformací a napětí, protože je velmi důležité všechny kroky při 

NTRM dobře načasovat. Ražení probíhá na celou čelbu, nebo dělenou. Členění čelby lze 

provést horizontálně, vertikálně, nebo kombinovaným způsobem. Volba způsobu dělení 

závisí na geotechnických vlastnostech horninového prostředí. [3] 
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2 Operace ražení důlních profilů 

 Celý razící cyklus je sestaven z mnoha operací, jejichž správné provedení 

je nezbytné pro úspěšnou realizaci ražby důlního profilu. Základem je dodržení časového 

sledu všech operací razícího cyklu. Pro časově a finančně efektivní postup ražby je důležitá 

vhodná volba technologií a mechanizace při výstavbě. Mezi hlavní operace razícího cyklu 

patří tyto 4 činnosti: vrtání vývrtů pro trhací práce, nabíjení a odpal, odkliz horniny 

a vyztužení díla. 

2.1 Vrtání vývrtů pro trhací práce 

Tato operace se skládá ze třech základních úkonů: vrtání vývrtů, nabíjení vrtů 

a samotný roznět.  

Vrtání vývrtů může být prováděno ručně, nebo strojně. Při ručním vrtání jsou 

používány vrtací kladiva (viz obr. 2) se vzduchovým, elektrickým, nebo hydraulickým 

pohonem. Vrtací kladiva mohou být opatřeny pneumatickou podpěrou, která zvyšuje 

přítlak vrtacího kladiva a tím usnadňuje a urychluje práci. Velikost optimálního přítlaku 

se stanovuje z takzvaného p-v diagramu, který vyjadřuje vrtnou rychlost v závislosti 

na tlaku. Vrtací kladivo je opatřeno vrtnou tyčí, na jejímž konci je osazena vrtná korunka, 

která je vyráběna z pevných slitin. Vrtání probíhá pod vodním výplachem, který prochází 

přes dutou vrtnou tyč. Ruční vrtání je zdlouhavé a fyzicky náročné, proto se používá spíše 

pro menší profily, kde je méně vývrtů. V dnešní době je více používanou variantou vrtání 

strojní za pomoci vrtacích vozů. Vrtací vozy se skládají z podvozku a lafety, na které 

je umístěno vrtací kladivo. Podvozky se volí hlavně podle stavu počvy a úklonu díla. 

Podvozky mohou být: kolové, kolejové, pásové. Vrtací vozy mohou mít více lafet, které 

nesou vrtací kladiva. Lafety mají velké možnosti natáčení a vysouvání, proto je vrtání 

velice přesné. Vrtací kladiva mohou být rotační, nebo rotačně příklepné. Vrtání pomocí 

vrtacích vozů je efektivnější, rychlejší a šetrnější ke zdraví pracovníků ve srovnání 

s vrtáním ručním. U malých a úzkých důlních profilů je však vrtání za pomocí vrtacích 

vozů limitováno rozměry vozů. Četnost vývrtů a jejich rozmístění vychází z celé řady 

empirických výpočtů. [4].  
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Obr. 2: Ruční vrtací kladivo [5] 

 Po vyvrtání vývrtů nastává fáze nabíjení, kterou obstarává střelmistr a jeho 

pomocníci. Nabíjení se provádí převážně ručně. Konstrukce nálože se dá provést jako 

souvislá (náložky jsou uspořádány těsně za sebou a tvoří tak souvislou nálož), nebo jako 

lehčená (mezi náložkami jsou vzduchové mezery, nebo mezery vyplněné meziucpávkou). 

Každý nabitý vrt musí být opatřen ucpávkou. Ucpávka má za úkol zabránit úniku 

povýbuchových zplodin. Materiálů pro ucpávky je celá řada (jíl, písek, voda volná, nebo 

v obalech, směs jílu a písku, speciální pasty, vrtná drť). Z bezpečnostního hlediska 

je nutné, aby byl zajištěn bezpečnostní okruh. Připojení roznětného vedení provádí pouze 

střelmistr s jedním pomocníkem, zbytek pracovní osádky musí být z bezpečnostních 

důvodů v úkrytu. Vzdálenost úkrytu se volí podle konkrétních podmínek, činí cca. 30 – 

200 m. [6] 

 Poté je proveden samotný roznět. Roznět může být proveden jako zápalnicový, 

bleskovicový, nebo elektrický, který je v dnešní době nejpoužívanější. K provedení 

elektrického roznětu je zapotřebí roznětnice (kondenzátorová, dynamoelektrická) 

a rozbušky. Po roznětu musí být dodržena čekací doba, ve které nikdo nesmí k místu 

odstřelu. Čekací doba činí minimálně 5 min při elektrickém roznětu. Stanovuje se podle 

času potřebného ke zředění povýbuchových zplodin. Množství povýbuchových zplodin 

je závislé na množství a typu trhaviny. [7] 
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2.2 Odkliz horniny 

 Celá operace odklizu horniny je členěna do dvou základních fází: naložení 

a odtěžení. 

 Po uplynutí čekací doby po odstřelu je třeba naložit a odtěžit vzniklou rubaninu, 

aby se dílo mohlo vyztužit. Naložení rubaniny může být prováděno strojně pomocí 

nakladačů (viz obr. 3), nebo ručně. Typ nakladače volíme podle množství rubaniny 

a parametrů důlního profilu. Nakladače se dělí na dvě skupiny: kontinuálně pracující, 

cyklicky pracující. Kontinuálně pracující nakladače horninu nahrnují na pásový dopravník, 

kterým je hornina transportována pryč od čelby. Do této skupiny se řadí například 

klepetový nakladač, nebo nahrnovací ramena. Cyklicky pracující nakladače mají nakládací 

nádobu, do které horninu naloží a poté ji transportují. Dělí se na nakladače lopatové 

a škrabákové. Lopatové nakladače jsou přehazovací, s bočním výsypem, nebo s vlastním 

zásobníkem. Podvozky nakladačů jsou řešeny jako kolové, kolejové, nebo housenicové. [6] 

 Odtěžení rubaniny lze provést pomocí důlních vozů, které mají výsypnou, nebo 

pevnou korbu. Objem korby důlních vozů bývá cca od 0,5 do 2 m³. Pro odtěžení důlními 

vozy nemůže mít dílo velký sklon a musí mít dobře upravenou počvu. Dalšími 

alternativami odtěžení mohou být odvoz kolovými dopravními prostředky, nebo odtěžení 

v kontejnerech. 

 

Obr. 3: Ukázka přehazovacího nakladače [8] 
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2.3 Vyztužování 

 Po skončení operace odklizu horniny je třeba zajistit stabilitu díla v prostoru nově 

vzniklém poslední zabírkou. Stabilitu zajišťuje výztuž po celou dobu životnosti díla. 

Způsob vyztužení díla je závislý na parametrech horniny. Výztuž může být provedena jako 

podpěrná, kdy zajišťuje stabilitu díla podepřením rozvolněné oblasti, nebo svorníková, kdy 

zpevňuje rozvolněnou část hornin kolem díla. V dobrých geotechnických podmínkách 

pevných skalních hornin se výztuž může omezit pouze na místa poruch a nemusí ji být 

vystrojeno celé dílo. Čím jsou pak stabilitní podmínky okolí díla horší, tím lépe 

se vystrojení díla výztuží musí provést. [9] 

 Podpěrná výztuž stabilizuje důlní dílo plošně, nebo výztužnými rámy (viz obr. 4). 

Plošná stabilizace může být zajištěna skořepinou ze stříkaného betonu vyztuženého 

mřížovinou. Technologie stříkaného betonu je v dnešní době dost používaná. Stříkaný 

beton se aplikuje bez použití bednění na klenbu a boky díla. Stříkaný beton lze nanášet 

v několika vrstvách a kombinovat jej s dalšími výztužnými prvky. Mezi další možnosti 

plošné stabilizace důlního díla řadíme například výztuž z prefabrikovaných panelů, nebo 

tybinků. Rámová výztuž je prováděna hlavně z válcovaných ocelových profilů, které jsou 

navzájem spojeny třmenovými spoji. Takto pospojované profily tvoří výztužné oblouky, 

které mohou být uzavřené, nebo otevřené. Rámová výztuž může být prováděna i jako 

dřevěná, upořádána do lichoběžníkových tvarů. Mezi výztužné rámy se vkládají pažiny. 

Prostor mezi obrysem díla a pažinami se zasypává horninou z výrubu, aby došlo k lepšímu 

rozdělení zatížení na výztužné rámy. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Ukázka rámové ocelové výztuže [10] 
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2.4 Pomocné operace razícího cyklu 

 Do této kategorie prací se řadí operace, které přímo nezajišťují postup čelby, 

ale jsou nezbytné pro průběh ražení. Dělí se na dvě skupiny: periodické, které se provádějí 

podle potřeby po několika zabírkách a průběžné, které jsou realizovány při každém razícím 

cyklu. 

 K nejdůležitějším periodickým pomocným operacím patří větrání. Větrání zahrnuje 

prodlužování luten a instalaci ventilátorů, potřebných pro zajištění větrání ve fázi ražby. 

Z důlního díla musí být odvětrány povýbuchové zplodiny vzniklé trhacími prácemi a důlní 

plyny (hlavně metan). Je třeba zajistit vyhovující pracovní podmínky. Větrání může být 

separátní, nebo kombinované. Separátní větrání lze řešit jako sací, nebo foukací. U sacího 

větrání jsou větry z čelby díla odsávány lutnami pryč a čerstvé větry postupují podtlakem 

celým dílem až k čelbě. U foukacího větrání je tomu naopak. Čerstvé větry jsou vháněny 

lutnami k čelbě a použité větry postupují ven důlním dílem. Kombinované větrání 

je kombinace sacího a foukacího systému. Lutny musí mít dostatečný průměr a ventilátory 

dostatečný výkon, aby celý větrací systém správně fungoval. Mezi další důležité pomocné 

operace se řadí: prodlužování potrubí (voda, vzduch), prodlužování pásových dopravníků 

a závěsné dráhy pro hřeblové překladače, kladení kolejí při použití důlních vozů (zahrnuje 

i přesun výhybky a úpravu počvy díla, aby bylo možné koleje vůbec položit) 

a prodlužování elektrických rozvodů. [6] 

 Průběžné pomocné operace razícího cyklu zajišťují především úpravu výlomu díla 

před ustavením výztuže a podchycení boků a stropu díla (když je potřeba) pomocí svorníků 

a kotev. Záleží na geologických poměrech v okolí díla a na kvalitě výlomu. K dalším 

důležitým činnostem patří vybudování odvodnění. Návrh odvodnění je závislý na mocnosti 

přítoků. Při menších přítocích se situace řeší urychlovači tuhnutí, odvedením vody 

do sběračů. U velkých přítoků se můžou upravit vlastnosti okolních hornin pomocí 

injektáží, zmrazování, nebo se vybuduje drenážní systém. 
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3 Praktická část bakalářské práce – Návrh technologií ražení zadaného 

důlního profilu 

3.1 Zadání 

Zadání úkolu pro bakalářskou práci je návrh pasportu trhacích prací a technologický 

postup ražení a vyztužení atypického důlního díla. Dané důlní dílo je situováno 

v proměnlivých geologických podmínkách, proto je proveden výpočet pro více druhů 

geologických poměrů. Prostředí, ve kterém by ražení mělo probíhat je složeno převážně 

z prachovců s pevností 50 MPa a pískovců s pevností 90 MPa. Celé liniové dílo prochází 

mimo zóny tektonických poruch. Místně může být masív oslaben průchodem uhelných 

slojí o malých mocnostech cca  od 0,1 do 0,6 m. S uvažováním výskytu uhelné sloje 

se nebude v návrhu technologického postupu počítat. Z geotechnického hlediska je výlom 

charakterizován jako nestabilní, proto vyžaduje stabilizaci výztuží odpovídající dimenze.  

Dílo bude v celé své délce stabilizováno ocelovou výztuží typu TH34 v roztečích 

výztužných oblouků po 0,5 m a následně doplněno definitivní výztuží z monolitického 

betonu v tloušťce 500 mm. Celková délka díla činí 200 m. Pro stabilizaci oblasti je možné 

použít deštníky injektážních kotev typu R25N. Injektážní kotvy jsou v rámci deštníků 

v roztečích 0,5 m a jsou odkloněny o 15 stupňů od kolmice k čelbě. Příčný řez zadaného 

profilu je v příloze číslo 1. 

Plocha hrubého profilu důlního díla je 43,8 𝑚2. Výpočet je proveden pro koeficient 

Protodjakonova 5 (prachovce) a 9 (pískovce). 

Remíza lokomotiv – překladiště – OO-OB-ATYP 8000 × 5300 
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3.2 Výpočet parametrů trhacích prací 

 Pro provedení trhacích prací byla zvolena důlní skalní trhavina Perunit E. 

Je to klasická želatinová trhavina dynamitového typu. Průměr náložek je 28 mm, délka 

náložek je 220 mm a hmotnost náložek 200 g.  

 

Tab. 1: Parametry trhaviny Perunit E  [11] 

Roznět náloží je uvažován jako elektrický. Při návrhu elektrického roznětu 

je použita kondenzátorová roznětnice KRAB 1200 (s kapacitou 16 μF a napětím 

1200V) a elektrické rozbušky SICCA typu DeM s těmito parametry:  

Bezpečný proud [A] 1 Bezpečný impuls [mJ/ Ω] 25 

Roznětný proud [A] 4 Roznětný impuls [mJ/ Ω] 50 

 

Tab. 2: Parametry rozbušek SICCA  [12] 
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 Zálom pro trhací práce byl zvolen přímý – čtyřúhelníkový (typ Michigan). Střed 

tohoto typu zálomu tvoří jeden nenabitý velkoprofilový vývrt o průměru 75 mm, který 

vytváří hlavní volnou plochu pro ostatní zálomové vývrty. Zbytek zálomu doplňuje 

8 nabitých vývrtů o průměru 38 mm. Při ražení s přímým zálomem jsou vývrty kolmé 

na čelbu a jejich délka je shodná. Tomuto se vymykají pouze obrysové vývrty, které jsou 

mírně ukloněny cca o 5°. Délka zabírky byla zvolena s ohledem na další výpočty na 1 bm. 

Délka vývrtů (čili délka teoretické zabírky) je 1,11 m. Počítáme s využitím vrtů na 90%, 

pak skutečná délka zabírky činí 1,00 m. Každý zálomový vrt má při odstřelu svůj vlastní 

časový stupeň se zpožděním 25ms. Celkem bude využito osm časových stupňů. Doba 

odstřelu zálomu bude 200ms. Nejprve postupně detonují nálože okolo prázdného vrtu, 

čímž se zvětší volná plocha a poté detonují vnější zálomové vrty, které volnou plochu 

rozšíří. 

 Aby došlo ke kvalitnímu výlomu zálomu, musí být zálomové vývrty geometricky 

přesně uspořádány. Geometrie polohy vrtů závisí hlavně na průměru volného vývrtu. 

Výpočet parametrů zálomu: 

1) rozteč 1. a 2. vývrtu od volného vrtu:  

a = 
𝜋∗𝐷

2
 * (

1

𝑘𝑛
 +0,5) =  

𝜋∗75

2
 * (

1

1,75
 +0,5) = 126 mm

2) rozteč 3. a 4. vývrtu od volného vrtu:  

V= (a*b-
𝑎∗𝐷

2
) ∗ 𝑘𝑛= (1262-

126∗75

2
) ∗ 1,75 = 19,6 𝑑𝑚3 

Vv=  a * b + 
𝑎  ∗ 𝐷

2
 = 1262 + 

126 ∗ 75

2
 = 20,7 𝑑𝑚3 ==> b = a = 126 mm 

3) hustota nálože v zálomu: 

𝑃 = 1,5 ∗ 10−3  
𝑎

𝐷
 
 

2

3
 
∗ (𝑎 −  

𝐷

2
) = 1,5 ∗ 10−3  

126

75
 
 

2

3
 
∗ (126 −

75

2
) =  0,291 kg/m 

4) hmotnost nálože v zálomu: 

𝑄 = 𝑃1−4  ∗  𝑧𝑡 = 0,291 * 1,111 = 0,323 kg/vrt 
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Na každý zálomový vrt připadají 2 náložky po 200 g (400 g trhaviny na 1 vrt). 

Celková hmotnost zálomové nálože je 3,2 kg. Náložky jsou rozmístěny rovnoměrně 

po celém vrtu. Vrty jsou opatřeny jílovou ucpávkou tloušťky 300 mm. 

 

Obr. 5: Detail přímého zálomu  

Výpočet parametrů pomocných vývrtů: 

1) střední měrná spotřeba trhaviny: 

 a) dle Protodjakonova I.: 𝑞𝑠𝑡ř =  
𝑓

𝐹ℎ𝑟
 

 b) dle Protodjakonova II.:  𝑞𝑠𝑡ř = 0,5 * ( 0,2 ∗  𝑓 + 
1

 𝐹ℎ𝑟
)2 

 c) dle Ibrajeva: 𝑞𝑠𝑡ř = 
 𝑓  − 𝑎  ∗  𝐹ℎ𝑟

𝑡
      

 d) dle Pokrokovského: 𝑞𝑠𝑡ř = 𝑠1  ∗  𝑠2 ∗  𝑛 ∗  𝑒1 
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 e) dle Čumpurova:  𝑞𝑠𝑡ř = 𝑛1  ∗  (
0,6 ∗ 𝑒1  ∗  𝑓

 𝑥1
 −  0,05 ∗   𝑓 ∗  𝐹ℎ𝑟) 

 f) dle Langeforse:  𝑞𝑠𝑡ř = 
14

𝐹ℎ𝑟
 + 0,8 

 g) dle VVUÚ O – Radv.: 𝑞𝑠𝑡ř =  2,16 * m * b * c * e * k 

 h) dle MHD:  𝑞𝑠𝑡ř = 𝑞𝑡  * x * y 

 i) dle VŠB:   𝑞𝑠𝑡ř =  ( 𝑓  −  𝑎 ∗   𝐹ℎ𝑟)  ∗  (0,17 +  
67

𝑅
)  ∗  𝑧𝑠𝑘  

Výsledky střední měrné spotřeby podle různých autorů [kg/𝑚3]: 

 Prachovce Pískovce 

a) 0,338 0,453 

b) 0,662 1,114 

c) 0,319 0,907 

d) 0,561 1,009 

e) 0,750 1,006 

f) 1,119 1,119 

g) 0,625 0,859 

h) 1,100 1,500 

i) 0,143 0,405 

Průměrná 𝑞𝑠𝑡ř  0,624 0,930 

 

Tab. 3: Střední měrná spotřeba trhaviny [kg/𝒎𝟑] 

Hodnoty parametrů použitých v empirických vzorcích pro výpočet stření měrné spotřeby: 

f=5 (pro prachovce), 9 (pro pískovce) 

Fhr = 43,862 

a = 0,275 

t = 1,3 
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𝑠1= 0,5 (pro prachovce); 

0,9 (pro pískovce) 

𝑠2 = 1,1 

N = 0,981 

𝑒1 = 1,039 

𝑛1 = 1 

𝑥1 = 0,875 

m = 2,43 (pro prach.); 

3,34 (pro pískovce) 

b = 0,21 

c = 0,643 

e = 0,864 

k = 1,02 

𝑞𝑡  =1,1 (pro prachovce);  

1,5 (pro pískovce) 

x = 1 

y = 1 

a = 0,275 

R = 385 

𝑧𝑠𝑘  = 1,00 

Výpočet potřebné hmotnosti nálože pro pomocné vrty: 

Qp = 𝑞𝑠𝑡ř * (Fhr * 𝑧𝑡  - 𝑉𝑧) = 𝑞𝑠𝑡ř * (43,862 * 1,111 - 0,192)       …Vz (objem zálomu) 

Qp = 0,624 * (43,862 * 1,111 - 0,192) = 30,288 kg   (pro prachovce) 

Qp = 0,930 * (43,862 * 1,111 - 0,192) = 45,152 kg   (pro pískovce)  

Výpočet počtu pomocných vývrtů: 

a) dle Protodjakonova I.: Nc = 2,7 * Fhr *  
𝑓

𝐹ℎ𝑟
 

b) dle Protodjakonova II.: Nc = ( 0,2 ∗  𝑓 + 
1

 𝐹ℎ𝑟
)2 * Fhr 

c) dle Bogomolova: Nc = 2,3 * Fhr *  
𝑓

𝐹ℎ𝑟
 

d) dle koeficientu nabití: Nc = 
4 ∗ 𝑄𝑝

𝜋  ∗ 𝑑𝑛
2  ∗ 𝑘𝑛  ∗ 𝑧𝑡   ∗ 𝛾

 

e) dle VŠB: Nc = ( 0,2 ∗  𝑓 + 
1

 𝐹ℎ𝑟
)2 * (1,96 - 0,03 * 𝑑𝑛 ) * Fhr 
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Výsledky počtu pomocných vývrtů podle různých autorů: 

 Prachovce Pískovce 

a) 40 54 

b) 58 98 

c) 34 46 

d) 53 80 

e) 65 109 

Počet vývrtů (prům. hodnota) 51 78 

 

Tab. 4: Počet pomocných vývrtů 

Hodnoty parametrů použitých v empirických vzorcích pro výpočet počtu pomocných vrtů: 

F = 5 (pro prachovce), 9 (pro pískovce) 

Fhr = 43,862 

𝑑𝑛  = 28  

𝑧𝑡  = 1,111 

𝛾 = 1380 

kn = 0,6 

Celkový počet nabíjených vrtů pro ražbu v prachovcích je 59 a pro ražbu 

v pískovcích je 86. Celkový počet je tvořen součtem počtu zálomových a pomocných 

vývrtů. Vrtné schéma pro ražbu v prachovcích (viz příloha číslo 2), pro ražbu v pískovcích 

(viz příloha číslo 3). Schéma postupu při vrtání v prachovcích je v příloze číslo 4 a pro 

ražbu v pískovcích v příloze číslo 5. Rozdělení vrtů do časových stupňů odpalu při ražbě 

v prachovcích (viz příloha číslo 6) a při ražbě v pískovcích (viz příloha číslo 7). 

 Výpočet celkové hmotnosti trhaviny připadající na 1 pomocný vrt: 

𝑄1𝑝 = 
𝑄𝑝

𝑁𝑝
…prachovce… 𝑄1𝑝 = 

30,288

51
 = 0,604 kg 

𝑄1𝑝 = 
𝑄𝑝

𝑁𝑝
…pískovce…..𝑄1𝑝 = 

45,152

78
 = 0,584 kg 
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Na každý pomocný vrt připadá 3 náložky po 200 g, tj. 600 g trhaviny/vrt (platí jak 

pro ražbu v prachovcích, tak i pro ražbu v pískovcích). Celková hmotnost trhaviny činí 

33,8 kg pro ražbu v prachovcích a 50,00 kg pro ražbu v pískovcích. Celková hmotnost 

potřebné trhaviny je tvořena součtem hmotností náloží v zálomových a pomocných vrtech. 

Pasport trhacích prací pro ražbu v prachovcích a pískovcích: 

 Prachovce Pískovce 

1) Plocha hrubého profilu 43,86 m² 43,86 m² 

2) Délka zabírky 1,00 m 1,00 m 

3) Objem celkového výlomu 43,86 m³ 43,86 m³ 

4) Typ zálomu Čtvercový - Michigan Čtvercový - Michigan 

5) Průměr volného vývrtu 75 mm 75 mm 

6) Průměr nabitých vývrtů 38 mm 38 mm 

7) Počet nabitých vývrtů 59 86 

8) Hmotnost zálomové nálože 3,2 kg 3,2 kg 

9) Celková hmotnost nálože 33,8 kg 50,00 kg 

10) Typ trhaviny Perunit E Perunit E 

11) Typ rozbušek SICCA - DeM SICCA - DeM 

12) Typ roznětu elektrický elektrický 

13) Typ roznětnice KRAB 1200 KRAB 1200 

14) Ucpávka jíl jíl 

 

Tab. 5: Pasporty trhacích prací 



23 
 

 

Graf 1: Pasport trhacích prací 

 

Posouzení jistoty roznětu 

Výpočet odporu hlavního vedení: Rhv = ρ * 2 * L = 0,022 * 2 * 120 = 5,28 Ω 

Výpočet odporu 1 rozbušky:  𝑅1 = Rm + 2 * L * ρ = 0,2 + 2 * 2 * 0,0925 = 0,57 Ω 

Z důvodu různého počtu použitých rozbušek musí být výpočet proveden pro obě varianty: 

 

Prachovce (59 ks rozbušek): 

Celkový odpor všech rozbušek:  𝑅𝑝  = 59 * 𝑅1 = 59 * 0,57 = 33,63 Ω 

 Výpočet skutečného impulsu: τ = c * (𝑅𝐻𝑉  + 
𝑅𝑃

𝑛2 ) = 1,6 𝐸−5 (5,28 + 
33,63

12 )=662,56 µs 

     Lz=
𝑈2∗ 𝐶

2 ∗ (𝑛2  ∗  𝑅𝐻𝑉  + 𝑅𝑃 )
*(1-𝑒

−2 ∗ 𝑡𝑧

τ  ) =
1200 2  ∗ 1,6 𝐸−5

2 ∗ (12  ∗  5,28 + 33,63)
*(1-𝑒

−2 ∗0,004

662 ,56  )= 296,067mJ/Ω 

  Lakt = 50 mJ/Ω  <  Lz = 296,067 mJ/Ω  roznět vyhoví 
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Pískovce (86 ks rozbušek): 

Celkový odpor všech rozbušek: 𝑅𝑝  = 59 * 𝑅1 = 86 * 0,57 = 49,02 Ω 

 Výpočet skutečného impulsu: τ = c * (𝑅𝐻𝑉  + 
𝑅𝑃

𝑛2
) = 1,6 𝐸−5 (5,28 + 

49,02

12
) = 868,8 µs 

     Lz=
𝑈2∗ 𝐶

2 ∗ (𝑛2  ∗  𝑅𝐻𝑉  + 𝑅𝑃 )
*(1-𝑒

−2 ∗ 𝑡𝑧

τ  )=
1200 2  ∗ 1,6 𝐸−5

2 ∗ (12  ∗  5,28 + 49,02)
*(1-𝑒

−2 ∗0,004

868 ,8  ) = 212,133mJ/Ω 

  Lakt = 50 mJ/Ω  <  Lz = 212,133 mJ/Ω  roznět vyhoví 

 

 Výpočet množství škodlivin vzniklých při odstřelu 

Výpočet počáteční koncentrace: 

𝑘%𝐶𝑂: 𝑉Š𝐾 = (
%𝐶𝑂

100
∗  𝑉0 + 6,5 ∗  

%𝑁𝑂2

100
∗  𝑉0) [𝑑𝑚3] 

   k%CO   pro prachovce =  
𝑉Š𝐾

𝑉
=

4,147

34,863
∗ 100 = 1,19%  

   k%CO   pro prachovce =
𝑉Š𝐾

𝑉
=  

6,135

34,863
∗ 100 = 1,76% 

Počáteční koncentrace CO vyžaduje nucené odvětrávání po odstřelu v délce 5 min před 

vstupem osádky na pracoviště. 

3.3 Operace vrtání 

 Operace vrtání vývrtů pro trhavinu byla realizována pomocí podzemní hydraulické 

vrtací soupravy Boomer L2D od firmy Atlas Copco (viz obr. 6). Technické parametry této 

vrtací soupravy jsou obsaženy v příloze číslo 8.  Jedná se o dvoulafetový vrtací vůz určený 

pro důlní díla a tunely střední velikosti cca do 104 𝑚2. Dva výložníky typu BUT 35 lze 

osadit třemi typy vrtacích kladiv: COP 1638, COP 1838 ME (viz obr. 7), COP 2238. 

Pro zadaný profil byly použity vrtací kladiva typu COP 1838 ME, s možnosti vrtaných 

průměrů od 38 mm do 76 mm. [13] 
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Obr. 6: Podzemní vrtací souprava Boomer L2D [14] 

Obr. 7: Vrtací kladivo COP 1838ME [15] 

 

Graf 2: Diagram závislosti vrtné rychlosti na průměru vrtu pro různé horniny kladiva COP 1838ME [16] 
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Nejdůležitější parametr vrtání pro výpočet času této operace je efektivní vrtná 

rychlost vyjádřená v metrech za minutu, která je závislá na průměru prováděného vrtu 

a na typu horniny. Proto je výpočet rozdělen na vrtání v prachovcích a na vrtání 

v pískovcích. Efektivní vrtná rychlost je odečtena z  diagramu (grafu číslo 2) kladiva COP 

1838 ME. 

Vrtání v prachovcích: 

Efektivní vrtná rychlost je: 

 5,5 m/min pro vrty o průměru 38 mm 

 2,5 m/min pro vrt o průměru 75 mm  

Výpočet času pro operaci vrtání: 

𝑡𝑣  = ( 
𝑁

ɣ∗𝑝
∗  

𝑙

𝑉𝑒𝑓  ⍉38 
+  𝑡𝑝 +  

𝑙

𝑉𝑒𝑓  ⍉75 
 ) + 𝑇𝑃𝑍=( 

59 

0,85∗2
∗  

1,111

5,5
+  0,8 +  

1,111

2,5
 ) +  45 = 80 

min 

Vrtání v pískovcích: 

Efektivní vrtná rychlost je: 

 4,5 m/min pro vrty o průměru 38 mm 

 1,8 m/min pro vrt o průměru 75 mm  

Výpočet času pro operaci vrtání: 

𝑡𝑣  = ( 
𝑁

ɣ∗𝑝
∗  

𝑙

𝑉𝑒𝑓  ⍉38 
+  𝑡𝑝 +  

𝑙

𝑉𝑒𝑓  ⍉75 
 ) + 𝑇𝑃𝑍= ( 

86 

0,85∗2
∗  

1,111

4,5
+  0,8 +  

1,111

1,8
 ) +  45 = 99 

min 
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Graf 3: Srovnání časů potřebných pro provedení vývrtů v prachovcích a pískovcích 

3.4 Výpočet času pro nabíjení vývrtů a odpal + návrh větrání při ražbě 

Pro prachovce: 

Čas pro přípravu trhacích prací: tn´= 
tp

n
 = 

150

5
= 30 min 

Čas pro nabíjení vývrtů: tn´´= tn * l * Nc = 0,39 * 1,111 * 59 = 26 min 

Čas pro fáze nabíjení a odstřelu: Tn = tn´+ tn´´ = 30 + 26 = 56 min 

Celkový čas pro trhací práce:  

Ttp = Tn +Tč (čekací doba) + Tp (prohlídka) = 56 + 5 + 22 = 83 min 

Pro pískovce:  

Čas pro přípravu trhacích prací: tn´= 
tp

n
 = 

150

5
= 30 min 

Čas pro nabíjení vývrtů: tn´´= tn * l * Nc = 0,39 * 1,111 * 86 = 37 min 

Čas pro fáze nabíjení a odstřelu: Tn = tn´+ tn´´ = 30 + 37 = 67 min 

Celkový čas pro trhací práce:  

Ttp = Tn +Tč (čekací doba) +Tp (prohlídka) = 67 + 5 + 22 = 94 min 
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Návrh parametrů větrání ve fázi ražby: 

Výpočet parametrů pro návrh sacího separátního větrání: 

Objemový průtok větrů:  

Q = 
9,417∗𝐴

𝑡
∗   

𝑏∗ 𝐹𝑆𝑉

𝜌ℎ∗ 𝐿𝑉
 = 

9,417∗50

15
∗   

0,05∗  34,863

2,5∗200
 = 10,787 𝑚3/𝑠 

Průměr luten: 

𝐷𝑂𝑃𝑇 =   
1,58∗ 𝑄3∗𝐿∗𝑧

106∗ 𝑣𝑝

6,53
 =  

1,58∗ 10,7873∗200∗1

106∗ 1

6,53

 = 0,848 m  0,9 m 

Potřebný výkon ventilátoru N: 

h = 
0,08263∗ 𝜆∗ ɣ∗𝐿∗ 𝑄2

𝑑5  = 
0,08263∗ 0,02∗ 1,23∗200 ∗ 10,7872

0,95  = 80,11 

N = 
𝑄∗ℎ

1020∗ ɳ
 = 

10,787∗80,11

1020∗0,7
 = 1,21 kW 

Bylo zvoleno sací separátní větrání. Byly použity lutny o průměru 900 mm 

a ventilátor typu AL 8-55 od firmy Korfmann. Technické parametry ventilátoru AL 8-55 

jsou uvedeny v příloze číslo 9. 

3.5 Operace odklizu horniny 

Operace odklizu horniny z výrubu po trhacích pracích se dělí na nakládání horniny 

a její následné odtěžení. Pro odkliz byly navrženy dva různé druhy cyklických nakladačů. 

U fáze nakládání horniny byly zváženy a porovnány 2 různé varianty. V první variantě 

byly pro fázi nakládání zvoleny 3 kolejové přehazovací nakladače typu NL 12 od firmy 

Filamos s.r.o. (viz obr. 8) Ve variantě číslo 2 byl pro nakládání zvolen jeden lopatový 

nakladač s bočním výsypem typu Salzgitter HL 581. Schéma odklizu horniny pro použití 

obou variant je znázorněno v příloze číslo 10. 
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Typ nakladače Objem 

lopaty [𝑚3] 

Tech. výkon 

[𝑚3/ℎ𝑜𝑑] 

Délka 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Hmotnost 

[kg] 

NL 12 0,12 40 1890 1120 2010 2000 

Salzgitter HL 581 1,00 60,1 4700 1550 1750 8600 

 

Tab. 6: Technické parametry nakladačů NL12 a Salzgitter HL 581 [19] 

Obr. 8: Přehazovací nakladač typu NL 12 [20] 

 

 Pro odtěžení horniny byla zvolena kolejová doprava. Kolejovou dopravu tvoří 

motorová (se vznětovým motorem) důlní lokomotiva typu BND 30 (viz obr. 9) a důlní 

vozy typu JDV 1,40,0. Výkon důlní lokomotivy je 30 kW a rozměry 3,775 * 0,9 * 1,48 m 

(d*š*v). Objem korby důlních vozů je 1,4 m3 a rozměry 1,6 * 1,0 * 1,23 m (d*š*v). 

Rozchod kolejí pro kolejovou dopravu je 600 mm. [21] 

 

Obr. 9: Důlní lokomotiva BDN 30 [22] 
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Počet důlních vozů potřebných k odtěžení: 

𝑛𝑣 =
 𝐹ℎ𝑟∗ 𝑧𝑠𝑘 ∗𝑘𝑛 

𝑄
 = (

43,862∗1,00 ∗1,75)

0,95
) = 58 

Výpočet optimální vzdálenosti výhybky od čelby: 

𝐿
𝑂𝑃𝑇  =  

2∗ 𝑇𝑃
𝑛𝑣 ∗𝑡

 =   
2∗ 210

58∗2,857
  =12,331 𝑚  

 

Výpočet parametrů odklizu horniny pro variantu č. 1 (3 ks nakladače NL 12): 

Čas pro výměnu jednoho vozu: 

𝑡𝑣 =  
𝐿𝑂𝑃𝑇

60∗ 𝑣1
+  

𝐿𝑂𝑃𝑇

60∗ 𝑣¨2
 + 𝑡𝑝  = 

12,331

60∗0,6
 + 

12,331

60∗0,8
 + 0,7 = 1,3 min 

Skutečná výkonnost odklizu: 

𝑃𝑆𝐾 =  
ɳ𝜂∗60∗𝑛

1

𝑄𝑡
 +  

𝑡𝑣
𝑣

 +  𝑡´𝑣  ∗ 
𝑛 ´

𝑣∗𝑖

 = 
0,9∗60∗3

1

0,67
∗ 

1,3

1,33
∗ 

10∗2

1,33∗20

= 50,17 𝑚3/ℎ𝑜𝑑  

Čas přípravných a zakončovacích operací: 

𝑇𝑃𝑍 =  𝑁𝑃𝑍/𝑛 = 200/5 = 40 min 

Čas pro pomocné operace při odklizu: 

𝑇𝑃 =  
𝑧𝑠𝑘∗ 𝑁𝑝

𝑛
 = 

1,00∗343

5
 = 68 min 

Čas pro nakládání a odtěžení: 

𝑇𝑛𝑜 =  
𝐹ℎ𝑟∗ 𝑧𝑠𝑘 ∗ 𝑘𝑛 ∗60

𝑃𝑆𝐾
 = 

43,862∗1,00∗1,75∗60

50,17
 = 92 min 

Výpočet celkového času operace odklizu horniny: 

𝑇𝑂 =  𝑇𝑃𝑍 + 𝑇𝑛𝑜 +  𝑇𝑃 = 200 𝑚𝑖𝑛 
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Na grafu č. 4 je znázorněna závislost mezi vzdáleností výhybky a výkonem 

nakládání. Při zvětšení vzdálenosti od výhybky o 5m dochází ke snížení výkonu 

o cca 4m3/hod. Tím se prodlouží čas naložení o cca 10 min. 

 

Graf 4: Výkonnost odklizu v závislosti na vzdálenosti výhybky od čelby 

 

Výpočet parametrů odklizu horniny pro variantu č. 2 (1 ks nakladač HL 581): 

Skutečná výkonnost odklizu: 

𝑃𝑆𝐾 =  
ɳ𝜂∗60∗𝑛

1

𝑄𝑡
 +  

𝑡𝑣
𝑣

 +  𝑡´𝑣   ∗ 
𝑛 ´

𝑣∗𝑖

 = 
0,9∗60∗1

1

1,002
∗ 

0

1,33
∗ 

10∗2

1,33∗20

= 30,85 𝑚3/ℎ𝑜𝑑 

Čas přípravných a zakončovacích operací: 

𝑇𝑃𝑍 =  𝑁𝑃𝑍/𝑛 = 200/5 = 40 min 

Čas pro pomocné operace při odklizu: 

𝑇𝑃 =  
𝑧𝑠𝑘∗ 𝑁𝑝

𝑛
 = 

1,00∗343

5
 = 68 min 

Čas pro nakládání a odtěžení: 

𝑇𝑛𝑜 =  
𝐹ℎ𝑟∗ 𝑧𝑠𝑘 ∗ 𝑘𝑛 ∗60

𝑃𝑆𝐾
 = 

43,862∗1,00∗1,75∗60

30,85
 = 150 min 

Výpočet celkového času operace odklizu horniny: 

𝑇𝑂 =  𝑇𝑃𝑍 +  𝑇𝑛𝑜 + 𝑇𝑃 = 258 𝑚𝑖𝑛 
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Výpočet technické výkonnosti nakladače HL581: 

𝑄𝑡 =
3600∗ 𝑞𝑜∗𝑘𝑝∗𝑣

 𝑡𝑧+𝑡𝑣 ∗𝑣+(𝑙−4)
   [m3/hod] 

 

Graf 5: Technická výkonnost nakladače HL581 v závislosti na délce pojezdu 

 

Při návrhu odklizu horniny byla zvolena varianta č. 1 pro vyšší efektivitu operace 

(viz graf č. 6). Při použití třech přehazovacích nakladačů se zkrátí doba naložení o 58 min 

na jeden běžný metr díla. 

 

Graf 6: Srovnání časů pro odkliz horniny při použití různé mechanizace 
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3.6 Operace vyztužování (ocelovou výztuží) 

Byla použitá ocelová výztuž typu TH 34 v roztečích oblouků po 0,5 m (1 zabírka 

na 1 bm =2 rámy). 

Čas pro postavení rámu: 𝑇𝑉𝑂 = 𝑘 ∗  
𝑁𝑉𝑂

𝑛
 = 2 * 

154

5
 = 62 min 

Čas pro zřízení základového polštáře: 𝑇𝑉𝑍 =  𝑃𝑍 ∗  
𝑁𝑉𝑍

𝑛
 = 24,4 * 

20

5
 = 97 min 

Čas pro přípravné a zakončovací práce: 𝑇𝑃𝑍 =  
𝑁𝑃𝑍

𝑛
=  

219

5
= 44 min 

Čas pro provedení ocelové výztuže:  𝑇𝑉 =  𝑇𝑉𝑂 ∗  𝑇𝑉𝑍 ∗  𝑇𝑃𝑍 = 203 min 

3.7 Pomocné operace razícího cyklu 

Čas pro prodlužování potrubí:  𝑇𝑃𝑂 =  
𝑁𝑃𝑂

𝑛
 = 

40

5
 = 8 min 

Čas pro prodlužování luten:  𝑇1𝑉 =  
𝑁1𝑁

𝑛
 = 

14

2
 = 7 min 

Čas pro prodlužování kolejí: 

𝑇𝐾𝑂 =  
𝑁𝐾𝑂 ∗ 𝑛´ 

𝑛
 

𝑇𝐾𝑂 = 
200∗ 3 

5
 = 120 min (3 koleje při použití nakladačů NL 12) 

𝑇𝐾𝑂 = 
200∗ 2

5
 = 80 min (2 koleje při použití nakladače HL 581) 

3.8 Betonová výztuž 

Po vyražení a vyztužení celého důlního díla bylo vytvořeno definitivní betonové 

ostění o tloušťce cca. 0,5 m. Výpočet času je platí pro 1 bm betonového ostění. Na 1 bm 

definitivního ostění je potřeba cca. 7 𝑚3 čerpaného betonu. Předpokládaný výkon ukládání 

betonové směsi činí cca 3 𝑚3/ℎ𝑜𝑑.  
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Výpočet času potřebného k vytvoření 1 bm betonového ostění z čerpaného betonu: 

𝑇𝑉  = 𝑇𝑉𝑃 𝑝ří𝑝𝑟𝑎𝑣𝑎 + 𝑇𝑉𝐵(𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛áž) + 𝑇𝑉𝑍(𝑧𝑎𝑘𝑜𝑛č𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑝𝑟á𝑐𝑒) 

 𝑇𝑉 =  60 +
7

3
∗ 60 + 30 = 230 min 

3.9 Časové harmonogramy ražby 

Graf 7: Časový harmonogram při ražbě v prachovcích 

 

 

Graf 8: Časový harmonogram při ražbě v pískovcích  
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4 Závěr 

S ražením liniových důlních děl se v dnešní době setkáváme při realizaci mnoha 

inženýrských staveb. Stavíme kolektory pro vedení inženýrských sítí, tunely u dopravních 

staveb, důlní díla pro dobývání nerostných surovin a jiné stavby. 

Cílem této práce bylo navržení technologií ražení důlního profilu. Při návrhu těchto 

technologií je třeba postupovat tak, aby byl konečný návrh co nejvýhodnější z hlediska 

ekonomického i z hlediska rychlosti postupu čelby. Celý postup ražby důlního profilu 

je prováděn cyklickým způsobem s využitím trhacích prací při rozpojování hornin. Jedním 

razícím cyklem vzniká zabírka o délce 1 metr. Mechanizace pro hlavní operace razícího 

cyklu byly voleny tak, aby byla celá stavba prováděna z časového hlediska 

co nejefektivněji. 

Výčet použitých prostředků a mechanizací v průběhu ražby: 

 Vrtání vývrtů pro trhací práce bylo provedeno pomocí vrtné soupravy Bommer 

L2D, která je vybavena dvěma výložníky BUT 35. Výložníky jsou osazeny 

vrtacími kladivy typu COP 1838 ME.  

 Pro provedení trhacích prací byla použita důlní skalní trhavina perunit E. Elektrický 

roznět byl realizován pomocí rozbušek SICCA typu DeM a roznětnice KRAB 

1200. 

 K odvětrání povýbuchových zplodin byl nainstalován ventilátor AL 8-55 od firmy 

Korfmann a lutny o průměru 900 mm. 

 Pro naložení horniny z výrubu po trhacích pracích byly zváženy dvě varianty. 

V první variantě byly použity pro naložení horniny 3 přehazovací nakladače typu 

NL 12. Ve variantě číslo dvě byl pro naložení zvolen jeden nakladač s bočním 

výsypem typu HL 581. Obě varianty byly porovnány. Jako efektivnější se ukázala 

varianty číslo jedna s použitím třech nakladačů NL 12. 

 Odtěžení horniny bylo provedeno kolejovou dopravou. Byla použita důlní 

lokomotiva typu BDN 30 a důlní vozy typu JDV 1.40.0. 
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Ražení probíhalo ve dvou různých typech hornin o rozdílných pevnostních 

parametrech. Masív byl tvořen převážně prachovci a pískovci. Úkolem pro tuto práci bylo 

dále porovnání parametrů ražby pro oba tyto typy hornin. Srovnání časů všech operací 

je znázorněno v grafu číslo 9. 

 

 

Graf 9: Časový přehled všech operací ražby 

 

Při operaci vrtání a při nabíjení vývrtů trhavinou jsou v různých horninách časy pro 

provedení těchto operací rozdílné. Je to zapříčiněno rozdílnou spotřebou trhviny při ražbě 

v horninách s různou pevností a tím pádem rozdílných počtů potřebných vývrtů. 

Z časových harmonogramů vztažených na jeden razící cyklus (na 1 zabírku) 

vyplývá, že doba jednoho cyklu činí12 hod. Při dvanácti hodinových směnách připadají 

na jeden den 2 zabírky, což značí denní postup čelby o 2 metry. Vztaženo na celou délku 

díla, která je 200 metrů, vychází čas pro vyražení a vyztužení celého liniového díla 100 dní 

při nepřetržitém průběhu ražby.  
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