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Anotace 

 

 Bakalářská práce se zabývá návrhem trhacích prací pro dálniční tunel. Práce bude 

obsahovat seznámení s historií a rozvojem podzemního stavitelství, dále bude uveden popis 

základního principu trhacích prací pro raţení podzemních inţenýrských děl. Práce bude 

rovněţ zahrnovat rozdělení a popis jednotlivých druhů rozněcovadel a roznětů. Součásti práce 

bude praktická část věnovaná samotnému návrhu postupu trhacích prací, ten zahrnuje výpočet 

a návrh pasportu včetně vrtného schématu. 

 

Klíčová slova: trhací práce, vrtné schéma, dálniční tunel 

 

 

Annotation 

 

 The bachelor thesis deals with the design of blasting for a motorway tunnel. Work will 

contain introduction to the history and development of underground construction, as well as 

the description of the basic principle of blasting embossing for underground utility work. 

Work will also include a describe the kinds of igniting agents and firing. Details of the work 

will be included to the practical part of the proposed procedure blasting involves the 

calculation and the design of the passport, including the drilling scheme. 

 

Key words: blasting, drilling scheme, motorway tunnel 
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SEZNAM POUŢITÉHO ZNAČENÍ 

C  kapacita roznětnice     [V] 

Dvrtu  průměr vývrtu      [m] 

Fhr  raţený pruřez díla     [m
2
] 

I  bezpečný proud elektrické rozbušky   [A] 

Laktivační roznětný impulz elektrické rozbušky   [J/Ω] 

Lz  záţehový impulz     [J/Ω] 

Nc  počet všech vývrtů na čelbě    [ks] 

Np  počet pomocných vývrtů na čelbě   [ks] 

Nz  počet zálomových vývrtů na čelbě   [ks] 

Q1  hmotnost náloţe     [kg] 

Q1,p  hmotnost náloţe v 1 pomocném vývrtu  [kg] 

Q1,z  hmotnost náloţe v 1 zálomovém vývrtů  [kg] 

Qc  celková hmotnost náloţe    [kg] 

Qp  hmotnost náloţe v pomocných vývrtech  [kg] 

Qp,oprav  opravená hmotnost náloţe v pomocných vývrtech [kg] 

Qvrt  měrná spotřeba vývrtů v čelbě   [bm/m
3
] 

Qz  hmotnost náloţe v zálomových vývrtech  [kg] 

Qz,oprav  opravená hmotnost náloţe v zálomových vývrtech [kg] 

R  vzdálenost ústí zálomových vývrtů od osy zálomu [m] 

R1  odpor jedné rozbušky     [Ω] 

RHV  odpor hlavního vedení    [Ω] 

Rm  elektrický odpor pilule rozbušky   [Ω] 

Rp  odpor všech rozbušek     [Ω] 

RT  výduť v trauzlu     [cm
3
] 

U  napětí roznětnice     [V] 

V  objem rozpojené horniny    [m
3
] 

V0  měrný objem zplodin     [m
3
/kg] 

Vz  objem klínu zálomu     [kg/m
3
] 

a  rozteč zálomových dvojic    [m] 

a  koeficient úklonu díla     [–] 

b  koeficient velikosti profilu díla   [–] 

c  koeficient průměru náloţe trhavin   [–] 
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d  průměr hlavního přívodního vedení   [m] 

dn  průměr náloţe      [m] 

e  koeficient pracovní schopnosti trhaviny  [–] 

f  koeficient pevnosti horniny dle Protodjakonova [–] 

k  koeficient vlivu hustoty trhaviny   [–] 

kp  koeficient vyuţití vývrtu    [–] 

l  hmotnost souvislé náloţe o délce 1 metr  [kg] 

ln  délka 1 náloţe      [m] 

lpř.v.  délka přívodního vedení    [m] 

lz  délka zálomových vývrtů    [m] 

m  koeficient počtu volných ploch   [–] 

m  koeficient pevnosti horniny    [–] 

n  součinitel upnutí horniny    [–] 

n  počet paralelních větví    [–] 

q  základní měrná spotřeba trhaviny   [kg/m
3
] 

qp  měrná spotřeba trhaviny v pomocných vývrtech [kg/m
3
] 

qstř  střední měrná spotřeba trhaviny   [kg/m
3
] 

qz  měrná spotřeba trhaviny v zálomových vývrtech [kg/m
3
] 

s1  součinitel rozpojitelnosti horniny   [–] 

s2  součinitel struktury horniny v čelbě   [–] 

t  koeficient pracovní schopnosti trhaviny  [–] 

wmax  maximální odpor v čelbě    [m] 

x  přiblíţení zálomových vývrtů   [m] 

x  koeficient vlivu průměru náloţe   [–] 

x  koeficient struktury horniny v čelbě   [–] 

y  koeficient charakteru horniny   [–] 

zsk  skutečná zabírka     [m] 

zz  zabírka zálomu     [m] 

α  úhel zálomových vývrtů k rovině čelby  [°] 

γ  hustota trhaviny     [kg/m
2
] 

ρ  měrný odpor vodiče     [Ω/m] 

τ  časová vyvíjecí konstanta kondenzátoru  [s] 
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1 ÚVOD: 

 Uţ staří Číňané znali a pouţívali černý prach. Do Evropy se dostal díky arabským 

kupcům. Jeho sloţení popsal Marcus Graecus v 8. století ve své Knize ohňů: 1 díl síry, 2 díly 

dřevěného uhlí a 6 dílů ledku, se nezměnilo dodnes. 

 

 V Evropě byl černý prach poprvé pouţit roku 1241 v bitvě u Legnice a v roce 1346 

v bitvě u Kresčaku. První pouţití v hornické praxi se uskutečnilo roku 1627 při raţení Horní 

Bobří štoly v Báňské Štiavnici, kde byl proveden první odstřel. Do té doby a ještě dlouho poté 

byl černý prach jedinou známou výbušninou, které se vyuţívala nejen v hornictví, ale zejména 

ve vojenství. Od roku 1846, kdy byl vynalezenen nitroglycerin Ascaniem Sobrerem, nastala 

éra rychlého rozvoje prostředků trhací techniky, které byly vyuţívány jak v průmyslu, tak pro 

vojenské účely. 

 

 V srpnu 1870 byla zavedena první výroba dynamitu na našem území. Zavedl ji Alfred 

Nobel v Zámcích u Prahy a v roce 1873 také v Bratislavě. Další historie výroby výbušnin 

v naší republice je spjata s první československou akciovou továrnou Explosia v Pardubicích 

– Semtině, která začala produkovat první výbušniny roku 1923, kde se vyrábějí stále. 

 

 Trhací práce se v minulosti vyuţívali pouze v hornictví, ale v posledních desetiletích 

stále většího uplatnění nacházejí i v jiných průmyslových oborech, např. stavebnictví, 

lesnictví, metalurgii, při destrukcích nebo ţivelných pohromách. Rozsáhlá pouţitelnost 

vyţaduje nejen širokou škálu výrobků, ale i důkladnou znalost a hluboké vědomosti lidí, kteří 

s těmito prostředky pracují. I přes velký standart lidského poznání nese sebou výroba 

a manipulace s výbušninou vţdy určité riziko a moţnost ohroţení zdraví a ţivota lidí. 

Z tohoto důvodu podléhají trhací práce a obecně jakákoliv manipulace s výbušninou celé řadě 

přísných zákonných nařízení a předpisů a jsou vyhrazena jen těm, kteří jsou s nimi dokonale 

obeznámeni a k nim oprávněni. [2] 
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2 TRHACÍ PRÁCE PRO RAŢENÍ PODZEMNÍCH INŢENÝRSKÝCH 

DĚL 

2.1  TUNELY V ČESKÉ REPUBLICE 

 V České republice je postaveno mnoho silničních a dálničních tunelů. V následujících 

podkapitolách bakalářská práce představuje stávající dálniční tunely a tunely na rychlostních 

komunikacích nacházející se na území České republiky. V prvních dvou podkapitolách se 

nachází výčet všech stávajících dálničních a rychlostních tunelů a dále jsou popsány tři 

vybrané tunely podrobněji. 

 

2.1.1 DÁLNIČNÍ TUNELY 

 V České republice se nacházejí čtyři dálniční tunely. Tunel Panenská (Obr. 1: č. 1) 

a tunel Libouchec (Obr. 1: č. 2), které se nacházejí na dálnici D8, spojující Prahu s Dráţďany. 

Dále tunel Valík (Obr. 1: č. 3), který leţí na dálnici D5, na obchvatu města Plzeň. 

A posledním tunelem v České republice je tunel Klimkovice (Obr. 1: č. 4), který se nachází na 

dálnici D47 mezi Lipníkem nad Bečvou a Ostravou. Všechny čtyři dálniční tunely jsou 

vytvořené Novou rakouskou tunelovací metodou. 

 

 

Obr. 1: Dálniční tunely v České republice (Zdroj: www.maps.google.cz) 
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2.1.2 TUNELY NA RYCHLOSTNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 Mezi tunely vybudovanými na rychlostních komunikacích řadíme Lochkovský 

(Obr. 2: č. 1) a Komořanský (Obr. 2: č. 2). Oba tunely se nacházejí na Praţském okruhu na 

silnici R1, kde jsou plánovány i další tunely, tunel Zámky, Suchdol a Na Vysoké. Dále pak 

tunel Losůvky (Obr. 2: č. 3), který leţí na rychlostní komunikaci R48 mezi Rychalticemi 

a Frýdkem Místkem. A tunel Pisárecký (Obr. 2: č. 4) nacházející se na Brněnském okruhu. 

 

 

Obr. 2: Tunely na rychlostních komunikacích v České republice (Zdroj: www.maps.google.cz) 

 

2.1.3 TUNEL KLIMKOVICE 

 Klimkovický tunel se nachází na úseku dálnice D47 mezi Lipník nad Bečvou 

a Ostravou, dále dálnice pokračuje aţ ke státní hranici s Polskem. Tunel má dva samostatné 

tubusy, tubus A (směr Ostrava) má délku 1076,87 m a tubusu B (směr Lipník nad Bečvou) 

1088,09 m. Tunel byl vybudován z ekologických důvodů a ochrany přírody. Díky tunelu tím 

pádem jsou před vlivy dopravy chráněny blízké lázně Klímkovice s léčivými prameny. 

 

 Trasa obou tubusů probíhá v pravostranném směrovém oblouku. Oba tubusy mají 

stejné prostorové parametry, jsou dvoupruhové kategorie T 9,5, šířka jízdního pruhu je 3,75 m 

a výška průjezdného profilu 4,8 m. Podélný sklon v obou tubusech činí 0,6 %. 
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 Návrh uloţení tunelu byl s poměrně nízkým nadloţím, maximální mocnost je 31 m. 

Oba tubusy dálničního tunelu byly z menší části hloubené v otevřených stavebních jamách 

s následným přesypáním a z větší části byly raţené ve skalním masivu. Raţba tunelu se 

prováděla standardním postupem podle Nové rakouské tunelovací metody s horizontálním 

členěním výrubu. Celkový výrubní průřez činil 120 m
2
. Délka raţené části tubusu A činila 

864,82 m a délka tubusu B pak 875,28 m. Raţba probíhala postupně, jako první byla raţená 

kalota v plné šířce s plochou 65 m
2
, za ní s technologickým odstupem 80 – 150 m, následoval 

výlom opěří, který byl členěn do dvou lavic (Obr. 3). Po provedení proráţky tunelových 

tubusů bylo provedeno začištění a zajištění tunelové počvy. Hornina byla rozpojována 

trhavinami a dočišťování výrubu bylo prováděno mechanicky pomocí tunelbagru. 

  

 

Obr. 3: Výstavba tunelu Klimkovice (Zdroj: www.dalnice-silnice.cz) 

 

 V raţených úsecích je konstrukce ostění tunelu dvouplášťová, s uzavřenou mezilehlou 

hydroizolací. Primární ostění je tvořeno stříkaným betonem C20/25 a vyztuţené sítěmi 

a svařovanými příhradovými oblouky z betonářské oceli. Konstrukční šířka je minimálně 

240 mm. Primární ostění bylo také doplněno svorníkovou výztuţí pro zvýšení stability 

výrubu. Sekundární ostění je ţelezobetonové, z betonu třídy C30/37 o konstrukční šířce 

minimálně 350 mm a s masivní protiklenbou o maximální šířce 1204 mm. 
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2.1.4 TUNEL PANENSKÁ 

 Tunel Panenská je nejdelším dálničním tunelem v České republice, leţí na dálnici D8 

v Krušných horách. Dálnice spojuje Prahu s Ústím nad Labem a dál pokračuje ke státní 

hranici s Německem, kde dálnice D8 navazuje na německou dálnici A17 a pokračuje do 

Dráţďan. Celková délka tubusu A (směr Dráţďany) je 2115,70 m a tubus B (směr Ústí nad 

Labem) má 2167,70 m. Na úseku dálnice v Krušných horách bylo v rámci studií navrţeno šest 

variant řešení, od povrchového vedení trasy aţ po 10 km tunel. Po zhodnocení kritérii 

a dopadů na ţivotní prostředí byla zvolena varianta výstavby dvojice tunelů Panenská 

a Libouchec. 

 

 Tunelové tubusy jsou řešeny v pravosměrném oblouku, kaţdý tubus má dva jízdní 

pruhy o šířce 3,5 m, průjezdný profil je vysoký 4,5 m. Trasa tunelu je navrţena se sklonem 

3,2 %. 

 

 Na základě podrobného geologického průzkumu byla pro raţbu navrţena Nová 

rakouská tunelovací metoda s horizontálním členěním na kalotu, opěří a spodní klenbu. Před 

zahájením raţby byl zbudován ochranný předštít a mikropilotový deštník v délce 15 m. Délka 

raţené části tubusu A byla 1977,50 m a tubusu B 1994,10 m. Raţení započalo kalotou tubusu 

B a odstupem dvou měsíců také tubusu A. Dále s časovým odstupem pokračovala raţba opěří. 

Raţba probíhala za pomocí trhacích prací s pouţitím vysoce výkonných moderních kolových 

mechanismů pro nakládání rubaniny (Obr. 4). Délka záběru se pohybovala od 1,0 do 3,5 m 

dle technologické třídy Nové rakouské tunelovací metody. 
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Obr. 4: Výstavba tunelu Panenská (Zdroj: www.foto.ceskedalnice.cz) 

 

 Primární ostění je tvořeno výztuţí z ocelových sítí KARI 6/150 x 6/150 mm, 

ocelových příhradových rámů a stříkaného beton C20/25 v tloušťkách od 250 do 150 mm, 

který byl nanášený mokrou cestou. Primární ostění bylo navíc upevněno pomocí hydraulicky 

upínaných svorníků, o délce 4,0 nebo 6,0 m, umístěných v kalotě, v opěří byly pouţity kotvy 

typu SN. Sekundární ostění tunelu bylo navrţeno jako monolitická ţelezobetonová konstrukce 

tloušťky 400 mm z betonu třídy C25/30, která se dělí na základové patky a klenbu tloušťky 

400 mm. Protiklenba nebyla s ohledema na zastiţené geologické poměry realizovaná. 

 

2.1.5 TUNEL PISÁRECKÝ 

 Pisárecký tunel se nachází na silnici I/23 v Brně, silnice tvoří hlavní přivaděč od 

dálnice D1 do města. Tento tunel se řadí mezi první vystavené tunely dálničního typu u nás, 

a zároveň zde bylo poprvé pouţito prostého betonu pro definitivní ostění tunelu. Raţená část 

byla prováděná Novou rakouskou tunelovací metodou. Tunel má pro kaţdý směr samostatný 

tubus se dvěma jízdními pruhy, kde v celkových délkách má tubus A (směr Nový Lískovec) 

510,50 m a tubus B (směr Pisárky) 497,16 m.  
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 Směrově je trasa tunelu vedena ve dvou protisměrných obloucích o relativně malých 

poloměrech 275 m a 350 m. Tunelové tubusy jsou dvoupruhové kategorie T 9,0 o šířce 

jízdních pruhů 3,5 m, šířka mezi obrubníky je 9,0 m a výška průjezdného profile je 4,8 m. 

Podélný sklon tunelu je konstantní a je roven 5,3 %. 

 

 Raţba tunelu byla prováděna Novou rakouskou tunelovací metodou pomocí trhavin, 

se záběrem o délce 1,0 aţ 4,0 m. Čelba byla členěna horizontálně na kalotu, opěří a počvu. 

Celková plocha výrubu byla 90 aţ 95 m
2
. Raţený úsek tubusu A činil 286,00 m a tubusu B 

294,72 m. Zbývající hloubené části byly vytvořené ve svahovaných jamách a následně 

přisypány. 

 

 V raţených úsecích bylo pouţito dvouplášťové ostění s mezilehlou deštníkovou 

izolací z fólií PVC. Jak primární tak sekundární ostění bylo provedeno s neuzavřenou spodní 

klenbou. Primární nosné ostění bylo provedeno ze stříkaného betonu SB30 o tloušce 200 mm, 

svařovaných ocelových sítí a laminátových lepených svorníků o průměru 20 mm a délce 2,5 

aţ 4,5 m. Sekundární ostění raţených částí je z prostého monolitického betonu B35 o tloušťce 

ve vrcholu klenby 300 mm a v patě 750 mm. Sekundární ostění zde tvoří doplňkovou funkci 

primárnímu ostění a taky funkci pohledového lícu tunelu. Pouze nad výklenky SOS a nad 

prostupem do raţené tunelové propojky byly pouţité do bednění armokoše, a při jedné 

výrazné poruše byly pouţity ocelové válcované profily pro vyztuţení. [5] 

 

2.2  TECHNOLOGIE ROZPOJOVÁNÍ 

 Pro raţení podzemních inţenýrských děl je známo několik metod. V České republice 

se pro výstavby tunelů pouţívala a pouţívá Nová rakouská tunelovací metoda. Je to metoda 

vyuţívající dvouplášťové ostění. Základním předpokladem pro tuto metodu je, ţe vyuţívá 

horniny jako nosný prvek společně s primárním ostěním, jehoţ rychlá a dokonalá aktivace 

neumoţní porušení ani rozvolnění horniny a uvede síly v okolí výrubu do rovnováhy. 

Sekundární neboli definitivní ostění je realizováno s časovým odstupem, zajišťuje bezpečnou 

stabilitu díla po celou dobu jeho ţivotnosti. 
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 Hlavní vlastností Nové rakouské tunelovací metody je pouţití observační metody pro 

návrh konstrukcí. Metoda spočívá ve sledování chování horninového masivu a následném 

upravování původního návrhu konstrukce a průběhu raţby. Prvním tunelem realizovaným 

pomocí Nové rakouské tunelovací metody s aplikací observační metody byl silniční tunel 

Massenberg v rakouském Štýrsku, který byl dokončen v roce 1963. 

 

 Při raţení podzemních inţenýrských děl za pouţití trhacích prací se pro navrtávání 

čela výrubu vyuţívají vrtací vozy s jednou nebo více lafetami dle velikosti plochy výrubu. 

Čelo výrubu je navrtáváno dle vrtného schématu. A následné rozpojování hornin se provádí 

pomocí průmyslových trhavin, které se vkládají do jednotlivých vývrtů a ty jsou iniciovány 

roznětem. [1] 

 

2.3  VRTNÁ SCHÉMATA 

 Vrtným schématem se nazývá obrazec znázorňující rozmístění vývrtů pro náloţe 

trhavin na čela výrubu. Schéma je navrţeno tak, aby v horninách o známé trhatelnosti 

umoţnila optimalizaci vrtání vývrtů pro náloţe, spotřeby trhavin při minimalizaci nadvýlomů 

a negativních následků trhacích prací na horninové prostředí za lícem výrubu. 

 

 Počet vývrtů na záběr při zvoleném průměru vývrtů, délce záběru, dané velikosti 

a tvaru průřezu výrubu ovlivňuje měrná spotřeba trhavin, která je popisována mnoţstvím 

kilogramů rozpojované horniny na metr krychlový. Zohledňuje se přitom pracovní schopnost 

zvolené trhaviny, její náloţová hustota a poţadovaná délka ucpávky vývrtu. Orientační 

hodnoty měrné spotřeby trhavin jsou pro běţné typy hornin uvedeny v tabulce 1. 

 

Druh horniny 

Měrná spotřeba trhaviny [kg/m
3
] 

Vhodný typ trhaviny Velikost průřezu výrubu 

10 m
2
 40 m

2
 

Měkké horniny (slíny, jílovce) 0,6 aţ 1,3 0,3 aţ 1,0 Poloplastické trhaviny 

Středně tvrdé horniny (vápence, břidlice, pískovce) 2,0 aţ 2,5 1,2 aţ 1,7 Ţelatinové trhaviny (plastické) 

Tvrdé horniny (tvrdé vápence a pískovce, dolomit, ţula) 2,5 aţ 3,0 1,5 aţ 2,0 Ţelatinové trhaviny 

Velmi tvrdé horniny (ţula, bazalt, andezit) 3,0 aţ 3,5 2,0 aţ 2,5 Ţelatinové trhaviny 

Tab. 1: Orientační hodnoty měrné spotřeby trhavin [4] 

  

 



 Bakalářská práce: Návrh trhacích prací pro dálniční tunel  

18 
 

 Měrná spotřeba trhaviny závisí na: 

 pevnosti rozpojované horniny, 

 počtu volných ploch neboli hutnosti rozpojované horniny v horninovém masivu, 

 velikosti průřezu výrubu, 

 pracovní schopnosti a hustoty trhaviny, 

 průměru náloţe trhaviny ve vztahu k průměru vývrtu, 

 hustotě a charakteru ploch diskontinuity v horninovém masivu, 

 přesnosti realizování vrtného schématu a časování náloţí. [3] 

 

2.4  DRUHY VÝVRTŮ 

2.4.1 ZÁLOMOVÉ VÝVRTY 

 Zálomové vývrty mají za úkol vytvořit volné místa postupně rozšiřované na 

poţadovaný obrys. Aby bylo docíleno správného účinku, mají být zálomové vývrty 

odpalovány s časovým předstihem, před dalšími vývrty přibírky. Zálomové vývrty dělíme na 

zálomy sbíhavé oboustranné, zálomy přímé a zálomy přechodné. 

 

 Zálomy sbíhavé oboustranné 

 U sbíhavého oboustranného zálomu jsou vývrty vedeny šikmo k rovině čelby, řadí se 

sem zálomy kuţelové, pyramidové, klínové a vějířové. 

 

 Kuţelové a pyramidové zálomy se liší pouze počtem vývrtů. Pyramidový zálom je 

tvořen čtyřmi vývrty a kuţelový pěti nebo šesti vývrty. Tyto zálomy jsou vhodné pro raţení 

v kompaktních nebo vrstevnatých horninách, kde jednotlivé vrstvy jsou kolmé k ose 

podzemního díla. Pro náročnost vrtání se moc nevyuţívá. 

 

 Klínový zálom patří mezi nejčastěji pouţívané zálomy. Vývrty jsou uspořádány do 

prostorového klínu podle vrstevnatosti a pevnosti horniny. Při nutnosti vytvoření větší zabírky 

je moţno pouţít vícenásobný klínový zálom nebo popřípadě kuţelový zálom. Výhodou je 

vysoká spolehlivost v otevření čelby, ale nevýhodou je ţe, odhoz rubaniny bývá do značné 

vzdálenosti. 
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 Princip vějířového zálomu spočívá v kombinaci jednostranného a mnohostranného 

sbíhavého zálomu, nebo v rozšíření jednostranného sbíhavého zálomu. Z hlediska na vrtací 

techniku je vhodný vějířový zálom boční. Tento typ zálomu se pouţívá ve vrstevnatých 

horninách s dobrou odlučností a malou mocností vrstev. Výhodou je malá spotřeba trhaviny 

a nevýhodou je naopak pracnost vrtání. 

 

 Zálomy přímé 

 Pro zálomy přímé je typické, ţe vývrty jsou vedeny kolmo k čelbě, řadíme zde zálom 

kanadský a válcový. 

 

 Kanadský zálom neboli zálom tříštivý je tvořený soustavou vývrtů rovnoběţně s osou 

podzemního díla, z nichţ některé nejsou nabity a tak tvoří volné plochy pro ostatní nabité 

vývrty. Průměry u nabitých a nenabitých vývrtů jsou stejné, odpalování probíhá současně. 

Tento typ zálomu je vhodný pro pevné kompaktní horniny. Výhodou je snadné vrtání 

a nevýhodou je menší spolehlivost. 

 

 Válcovaný zálom neboli zálom uvolňovací je tvořen soustavou vývrtů rovnoběţně 

s osou podzemního díla, z nichţ některé nejsou nabity. Průměr volných vývrtů je 50 – 200 

mm a je většinou větší neţ u nabitých vývrtů, kde se průměr pohybuje kolem 30 mm. Vývrty 

se vrtají pomocí šablon, například Coromant, Michigan či Täby, nebo podle označení přímo 

na čelbě a odpalují se postupně. Výhodou je zvětšení zabírky, nevýhodou je zvýšení 

zálomových vývrtů a jejich různý průměr, dále velká spotřeba trhavin, náročnost na precizní 

vrtání a závislost na geologických podmínkách. Tento druh zálomů je vhodný do pevných 

kompaktních hornin. 

 

 Zálomy přechodné 

 Pro přechodné zálomy je typické, ţe čelba není drţena v rovině, řadí se sem zálomy 

trychtýřovité, stupňovité a šroubové. 

 

 U trychtýřovitých zálomů je trhavina soustředěna do jednoho bodu nabitím vývrtu 

o průměru 80 aţ 100 mm. Modifikací je pouţití vývrtů menšího průměru, které jsou 

soustředěny na malé ploše a všechny nabíjeny. V obou případech jsou vývrty vrtány 

rovnoběţně s osou podzemního díla. 
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 Zálom stupňovitý je tvořený dvojicemi vývrtů rovnoběţných s osou podzemního díla, 

které jsou vrtány s odstupňovanou hloubkou. Uhel zálomu by měl být menší neţ 40°. 

Výhodou zálomu je nezávislost zabírky na velikosti profilu a jednoduché vrtání. Při raţení 

v pevných horninách se v zálomu vrtají 1 – 2 pomocné vývrty na celou hloubku zabírky. 

Zálom ve srovnání s klínovým je vhodný pro zabírky nad dva metry. 

 

 U šroubového zálomu jsou vývrty vrtány rovnoběţně s osou podzemního díla, 

umístěny na kruţnici s jedním středovým vývrtem. Vytvoření a prohlubování zálomové 

dutiny je umoţněno odstupňovanou délkou zálomových vývrtů. 

  

2.4.2 PŘIBÍRKOVÉ VÝVRTY 

 Přibírkové neboli rozšiřovací vývrty, mají za úkol rozšíření zálomové dutiny na celou 

plochu čelby. Rozpojují tedy uţ méně upnutou horninu, a proto náloţe mohou být podstatně 

slabší, zpravidla 60 % ze zálomových náloţí, a jejich vzájemná vzdálenost je větší neţ 

u zálomových vývrtů, 0,8 aţ 1,0 m. 

 

2.4.3 PŘEDOBRYSOVÉ VÝVRTY 

 Předobrysové vývrty sousedící s obrysovými a jsou nabíjeny ještě slabšími náloţemi 

neţ zálomové a přibírkové vývrty. 

 

2.4.4 OBRYSOVÉ VÝVRTY 

 Náloţe obrysových vývrtů jsou nejslabší, neboť mají pouze dotvořit výrub do 

poţadovaného průřezu v posledních časových stupních. Jejich vzájemná vzdálenost však 

nesmí být příliš velká, aby bylo dosaţeno co nejpřesnějšího obrysu výrubu. Jako optimální je 

vzdálenost obrysových vývrtů deseti aţ patnácti násobek průměru vývrtu.[3, 4] 
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2.5  TRHAVINY 

 Výbušniny jsou látky schopné chemického výbuchu. Podle způsobu výbušné přeměny 

rozdělujeme výbušniny na přímé a nepřímé. Ke vznícení přímé výbušniny stačí jednoduchého 

podnětu, například tření, náraz, nápich nebo plamenem. Patří sem třaskaviny a střeliviny. 

Nepřímé výbušniny můţeme přivést k výbuchu pomocí většího mnoţství energie, zpravidla 

výbuchem přímé výbušniny. Do této skupiny patří téměř všechny průmyslové trhaviny. 

 

 Dále výbušniny rozdělujeme na střeliviny, třaskaviny, trhaviny a výbušné 

pyrotechnické sloţe. Střeliviny jsou látky, které uvolňují hořením plyny o vysokém tlaku 

a teplotě. Obecně se dělí na prachy a pohonné hmoty, které jsou kapalné, tuhé a hybridní. 

Základní komponenty střelivin tvoří mechanické směsi látek, které umoţňují hoření. 

Střeliviny proto obsahují sloţky schopné okysličení (palivo) a sloţky okysličují 

(okysličovadlo). 

 

 Třaskaviny se řadí do skupiny přímých výbušnin, kterým ke vznícení postačí malý 

podnět. Jsou to výbušniny schopné rychlého přechodu od výbuchového hoření k detonaci. 

Pouţívají se k vyvolání detonace jiné výbušniny, při trhacích prácích tvoří primární náplň 

rozbušek a tím slouţí k počáteční iniciaci průmyslových trhavin. 

 

 Trhaviny jsou výbušniny, jejichţ hlavním typem výbušné přeměny je detonace. Na 

rozdíl od třaskavin jsou však trhaviny méně citlivé a k vyvolání jejich detonace je nutné 

pouţít silného podnětu, například detonace jiné výbušniny. Při trhacích pracích jsou jedním ze 

základních prostředků pro rozpojování hornin. 

 

 Průmyslové trhaviny jsou směsi organických a anorganických látek výbušné 

i nevýbušné povahy, jejichţ úkolem je rozpojení materiálu. K jejich iniciaci je zapotřebí 

silného počátečního impulsu, kterým je obvykle výbuch rozbušky nebo počinové náloţky. 

Průmyslové trhaviny se dále dělí na povrchové, báňské skalní, báňské bezpečné a zvláštní. 

Pro raţení tunelů se pouţívají téměř výhradně báňské skalní trhaviny, jejichţ nejdůleţitější 

charakteristikou je kyslíková bilance. Ta vyjadřuje, zda trhavina obsahuje ve svém sloţení 

dostatek, nedostatek nebo přebytek kyslíku potřebného k výbuchu. Báňské trhaviny mají mít 

vyrovnanou nebo mírně aktivní kyslíkovou bilanci, aby při výbuchu neodčerpávaly kyslík 

z ovzduší v tunelu a neznečišťovaly ho toxickými zplodinami, které jsou produktem 
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nedokonalého spalování. Trhaviny báňské bezpečné obsahují přísady, regulující jejich 

vlastnosti tak, aby nepřiváděly k výbuchu uhelný prach a plyny. Podle sloţení rozlišujeme 

klasické a moderní typy trhavin. 

 

2.5.1 KLASICKÉ BÁŇSKÉ SKALNÍ TRHAVINY 

 Mezi klasické báňské skalní trhaviny řadíme vícesloţkové trhaviny, které obsahují 

směs několika výbušnin, okysličovadel, paliv a pomocných příměsí. Základní sloţkou jsou 

nitroestery tzv. trhací oleje, které jsou málo rozpustné ve vodě a mrznou aţ při teplotě -22 °C. 

Jsou velmi citlivé na náraz, proto jsou v čisté formě nepouţitelné. 

 

 Podle konzistence se klasické báňské skalní trhaviny dělí na: 

 sypké, 

 poloplastické, 

 plastické. 

 

 Sypké trhaviny se pouţívají především v lomařství, v podzemí se začaly pouţívat asi 

před 50 lety. Tyto trhaviny v zahraničí označované jako ANC nebo ANFO neobsahují trhací 

oleje a jsou manipulačně bezpečné, proto mají v důlním průmyslu širokou oblast uplatnění. 

Jejich nevýhodou je malá objemová hmotnost a nízká pracovní schopnost, vyţadují proto 

vývrty větších průměrů neţ brizantnější plastické trhaviny. Pro svoji hydroskopičnost se 

nemohou pouţívat do zavodněných vývrtů, ale do suchých měkčích hornin jsou tyto trhaviny 

výborné, manipulačně bezpečné a hospodárné trhaviny. U nás se také v lomařství pouţívají 

i sypké trhaviny typu DAP, které jsou tvořeny směsí dusičnanu amonného a paliva 

v optimálním poměru. Manipulace s nimi je bezpečná, protoţe k iniciaci vyţadují iniciační 

náloţku brizantní trhaviny. Výhodou trhavin typu DAP je moţnost mechanického nabíjení, 

naopak nevýhodou je nízká objemová hmotnost a malá odolnost proti vodě. 

 

 Poloplastické trhaviny vzniknou zlepšením sypkých trhavin přidáním 5 aţ 15 % trhací 

ţelatiny, která zvyšuje jejich objemovou hmotnost, voděvzdornost i pracovní schopnost. 

Vyrábějí se jako maloprůměrové náloţky a jsou vhodné k rozpojování měkkých aţ středně 

tvrdých hornin. U nás se v současnosti pouţívají především upravené jako báňské bezpečné 

trhaviny. 
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 Plastické trhaviny obsahují jako hlavní komponenty 15 aţ 60 % trhací ţelatiny 

a dusičnan amonný. Průmyslově se vyrábějí s obsahem 18 aţ 30 % trhací ţelatiny, s vyšším 

obsahem pouze na speciální objednávku. Tyto trhaviny umoţňují rozpojení i nejtvrdších 

hornin. Výhodou je, ţe mrznou aţ při teplotě -20 °C a jsou spolehlivě pouţitelné i pro trhací 

práce pod vodou. 

 

2.5.2 MODERNÍ BÁŇSKÉ SKALNÍ TRHAVINY 

 Modernizace trhacích prací v podzemním stavitelství započal ve většině zemí 

Evropské unie kolem roku 2000. Myšlenka vznikla ve skandinávských zemích, především ve 

Švédsku a Norsku a v hornictví, kde se nové trhací technologie v praxi uţ osvědčily. Vývoj 

směřoval k úplnému odklonu od pouţívání ţelatinových plastických trhavin na bázi 

nitroesterů – dynamitů a jejich nahrazení vícesloţkovými tekutými strojně čekatelnými 

trhavinami. Zástupcem emulzních trhavin u nás byl Permon Extra 9. Trhavina se pouţívala 

v lomech, čerpala se z automíchačky do vývrtů o velkých průměrech. V zahraničí se tato 

trhavina vyskytovala pod označením Emulgit a Nobelit, pouţívali se bez problémů i do 

zavodněných vývrtů. Další vývoj emulzních trhavin iniciovala snaha zvýšit jejich výkonnost 

tak, aby byly pouţitelné stejně jako dynamity i k rozpojování tvrdých hornin při raţení tunelů 

náloţemi v maloprůměrových vývrtech. 

 

 Výhody moderních emulzních trhavin jsou: 

 dostatečná výkonnost a velká detonační rychlost i ve vývrtech malého průměru, 

 moţnost upravit sloţení trhavin, a tím i jejich vlastnosti podle poţadavků 

rozpojované horniny, 

 vyloučení nepříznivých fyziologických účinků trhavin na pracovníky, 

 vysoká manipulační bezpečnost, 

 výrazné omezení obsahu toxických látek ve výbuchových plynech, 

 malá kontaminace rubaniny toxickými látkami, 

 vysoká hospodárnost. 

 

 Rozdělení moderních emulzních trhavin pouţívaných v podzemním stavitelství: 

 náloţkované, 

 začerpávané do vrtu. 
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 Náloţkované emulzní trhaviny se vyrábějí průmyslově, smícháním hlavních 

komponentů - organických roztoků a oleje se zcitlivovačem, který tvoří duté mikrokuličky 

nebo chemické přísady, vytvářející v základní hmotě plynové bubliny. 

 Emulzní trhaviny strojově začerpávané do vývrtu proces nabíjení dobře mechanizují, 

a tím i výrazně zkracují. Rozlišujeme dva způsoby nabíjení. U prvního se komponenty včetně 

zcitlivovačů neboli aktivátorů smíchají ve výrobně a v kontejnerech se dopraví na staveniště. 

U tohoto systému se výbušná směs transportuje po veřejných komunikacích a čerpá se i do 

vývrtů, je zde nutné dodrţovat určitá bezpečnostní opatření v dopravě a při čerpání. Druhý 

způsob spočívá ve smíchání jen základních komponentů, které samotné nejsou trhavinou 

 a následně se plní do kontejnerů a jsou transportovány. Na staveništi jsou přečerpávány do 

nabíjecího vozu a aţ přímo na čelbě, před čerpáním do vývrtu se do základní směsi 

přimíchává zcitlivovač, čímţ se směs stává výbušnou. [3, 4] 

 

2.6  POMŮCKY PRO TRHACÍ PRÁCE 

 Pomůcky pro trhací práce jsou prostředky nebo zařízení, které přicházejí do styku 

s výbušninou, působí na ni svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi a jsou potřebné 

k provedení trhacích prací. Mezi hlavní pomůcky řadíme roznětnice, kontrolní měřicí 

přístroje, pomůcky pro nabíjení a ucpávání vývrtů. 

 

2.6.1 ROZNĚTNICE 

 Roznětnice jsou přenosným zdrojem energie, určeným pro roznět rozněcovadel. 

Roznětnice dělíme na roznětnice pro elektrický a neelektrický roznět. 

 

 Roznětnice pro elektrický roznět se dělí na dynamoelektrické a kondenzátorové. 

U dynamoelektrických roznětnic je zdrojem elektrického proudu dynamo, vestavěné 

v roznětnici. Dnes se uţ nepouţívají a nevyrábějí. U kondenzátorových roznětnic je zdrojem 

elektrického proudu induktor nebo baterie, pomocí kterého dochází k nabíjení kondenzátoru. 

Jedná se o dnes nejpouţívanější druh roznětnic (Obr. 5). 
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Obr. 5: Roznětnice DBR 12 [6] 

 

 Roznětnice pro roznět neelektrických rozbušek se dělí na roznětnice mechanické 

a jiskrové. Mechanické roznětnice vyuţívají k iniciaci detonační trubice neelektrických 

rozbušek rázovou vlnu, vzniklou výbuchem akustického náboje, jde v podstatě o upravenou 

signalizační pistoli. Jiskrové roznětnice vyuţívají k iniciaci detonační trubice neelektrických 

rozbušek elektrického výboje. U těchto zařízení se jiskřiště roznětnice vsune přímo do dutiny 

detonační trubičky a provede se iniciace elektrickým výbojem. 

 

2.6.2 PŘÍSTROJE PRO KONTROLU ELEKTRICKÉHO ROZNĚTU 

 Při elektrickém roznětu musíme kontrolovat správnost zapojení roznětného vedení. Pří 

kontrole provádíme měření elektrického odporu vodičů rozbušek, připojovacích vodičů 

a dalších prvků, zapojených v roznětné síti. Měření provádíme vţdy z úkrytu. Pro měření 

vyuţíváme měřících přístrojů, ohmmetrů. Všechny měřicí přístroje musí být schváleny pro 

pouţití při trhacích pracích. 
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2.6.3 ZKOUŠEČKY ROZNĚTNIC 

 Jde o přístroje, určené pro kontrolu napětí, elektrického proudu a kapacity 

kondenzátorů roznětnic. Tyto zařízení se pouţívají, především ve zkušebnách pomůcek, 

v terénu se s nimi nesetkáme. 

 

2.6.4 RYCHLOSPOJKY 

 Rychlospojky se pouţívají pro spojování přívodních vodičů a jejich izolaci. U starších 

typů šlo o plastovou dutinku, ve které byl vloţen tenký pásek hliníkového plechu. Pro mokré 

prostředí pak byla vnitřní část plastové trubičky vyplněna vazelínou. Dnes se pouţívají 

především rychlospojky, které se aplikují na neodizolované vodiče a spojení se provádí 

pomocí stlačení rychlospojky kleštěmi. 

 

2.6.5 VODIČE 

 Vodiče přívodního vedení a propojovací vodiče v metráţi jsou spotřebním materiálem 

při přípravě a provedení trhacích prací. Základním poţadavkem je dostatečná elektrická 

pevnost vzhledem k provoznímu napětí pouţité roznětnice, nízký ohmický odpor a odolnost 

proti mechanickému poškození v daných podmínkách. 

 

2.6.6 UCPÁVKA 

 Ucpávka zaplňuje zbytek volného prostoru mezi náloţí a ústím vývrtu, nebo prostor 

mezi jednotlivými náloţkami. Ucpávka musí klást dostatečný odpor přechodu napěťových vln 

a unikání plynných zplodin výbuchu. Materiál ucpávky obecně musí být levný, lehce 

zpracovatelný a nesmí zhoršovat hygienické podmínky na pracovišti. Běţně se vyuţívá 

ucpávek pískových, jílových, štěrkových nebo vodních, kde se voda volně nalévá nebo je 

umístěná v plastových obalech. 
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2.6.7 NABÍJECÍ TYČE 

 Nabíjecí tyče slouţí k zasunování náloţe do vývrtu. Jedná se o nejčastější zařízení pro 

ruční nabíjení. Materiálem nabíjecích tyčí je nejčastěji dřevo, nebo různé laminátové či 

duralové tyče. Nabíjecí tyče z jiného materiálu neţ dřevěné musí být schváleny pro pouţití při 

trhacích pracích. 

 

2.6.8 NABÍJECÍ ZAŘÍZENÍ 

 Do této skupiny patří například nabíjecí pneumatická zařízení na zafukování 

práškových trhavin do vývrtu a nabíjecí a mísicích zařízení pro výrobu trhaviny na místě 

spotřeby. 

 

 Nabíjecí pneumatická zařízení na zafukování práškových trhavin je zařízení skládající 

se z ejektoru, pomocí kterého je prášková trhavina nasávána a následně hadicí dopravována 

do vývrtu nebo z tlakové nádoby, odkud je trhavina tlakem zafukována do vývrtu. Trhavina 

můţe být nasávána buď z nádoby zařízení, nebo z přepravních obalů. 

 

 Nabíjecí a mísící zařízení pro výrobu trhaviny na místě spotřeby jsou mobilní výrobny 

trhaviny. Přímo na místě odstřelu vyrobí jen nezbytně nutné mnoţství trhaviny a pomocí 

dopravní hadice je dopravní přímo do vývrtu. Tyto zařízení jsou konstruovány buď na výrobu 

práškových trhavin, nebo emulzních trhavin. [4] 
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3 ROZNĚT TRHAVIN PRO RAŢENÍ PODZEMNÍCH 

INŢENÝRSKÝCH DĚL 

 Roznětem rozumíme uvedení trhavinových náloţí v činnost, jsou k tomu potřebné 

rozněcovadla. 

 

3.1  DRUHY ROZNĚCOVADEL 

3.1.1 ZÁKLADNÍ ROZNĚCOVADLA 

 K základním rozněcovadlům patří rozbušky, které slouţí k iniciaci trhavin a elektrické 

palníky, ty slouţí k iniciaci záţehových rozbušek a přímých trhavin. 

 

 Rozbušky rozdělujeme na záţehové, elektrické, neelektrické a elektronické. Záţehové 

jsou iniciovány výšlehem zápalnice nebo elektrického palníku. Záţehová rozbuška se skládá 

z dutinky rozbušky, pojistky, záţehového otvoru, primární náplně, kterou je azid olovnatý 

a sekundární náplně, kterou tvoří pentrit s 10 % trinitrotoluenem. Elektrické rozbušky jsou 

iniciovány elektrickým impulsem a rozlišujeme rozbušky mţikové a časované. Neelektrické 

jsou iniciovány rázem, například elektrickým výbojem. Neelektrické rozbušky dělíme pro 

iniciaci trhaviny, pro časování roznětových sítí a svazovače. Neelektrický roznět je 

v současné době stále více se rozšiřujícím způsobem iniciace výbušnin v průmyslové aplikaci, 

zejména při trhacích pracích na povrchu při těţbě surovin. Pouţívání při stavebních pracích 

jako je raţba štol a tunelů, hloubení stavebních jam je běţné, při destrukcích objektů spíše 

ojedinělé. Elektronické rozbušky jsou iniciovány elektrickým impulsem po elektronickém 

povelu. Elektronická rozbuška je druh rozbušky, kde zpoţdění rozbušky není řízeno hořením 

pyrotechnických sloţí, ale pomoci elektronické části rozbušky. 

 

 Elektrický palník je tvořen elektrickou pilulí, přívodními vodiči a dutinkou. Elektrický 

palník je určen k záţehu záţehové rozbušky nebo zápalnice, popřípadě přímo černého prachu 

například při blokové těţbě kamene. Činnost elektrického palníku je z elektrického hlediska 

dána vlastnostmi elektrické pilule palníku. K ohřevu pilule dojde průchodem elektrického 

proudu můstkem pilule, přičemţ dojde k přeměně elektrické energie na tepelnou. Dosáhne-li 

teplota sloţe záţehové teploty, dojde k její aktivaci a následně k iniciaci připojené zápalnice 

nebo záţehové rozbušky. 
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3.1.2 POMOCNÁ ROZNĚCOVADLA 

 Mezi pomocné rozněcovadla pouţívané v trhací technice se řadí zápalnice, bleskovice 

a detonační trubice. Zápalnice se skládá z černého zápalnicového prachu v izolačním obalu 

a slouţí k přenosu plamene. Rychlost hoření standardní zápalnice je 125 cm/min. Bleskovice 

je tvořena náplní brizantní trhaviny v izolačním obalu a slouţí k přenosu detonace. 

 

3.1.3 DOPLŇKOVÁ ROZNĚCOVADLA 

 Mezi doplňková rozněcovadla lze zařadit dnes jiţ nepouţívané zaţehovače zápalnic 

a milisekundové bleskovicové zpoţďovače. 

 

3.2  DRUHY ROZNĚTU 

3.2.1 ELEKTRICKÝ ROZNĚT 

 Elektrický roznět je v současné době nejpouţívanějším typem roznětu, nachází vyuţiti 

v mnoha oborech, v hornictví, stavebnictví, hutnictví, zemědělství, dopravě, lesnictví 

a v dalších. Skládá se z elektrické rozbušky, roznětnice, roznětného vedení a zkušebního 

přístroje. 

 

 Elektrická rozbuška je sloţena z elektrického palníku a rozbušky (Obr. 6). 

Rozdělujeme je na rozbušky mţikové a časované. Mţiková elektrická rozbuška vzniká 

přímým napojením elektrického palníku k rozbušce, ve které je umístěna primární 

a sekundární náloţka trhaviny. Přivedením elektrického proudu do palníku se zapálí zápalná 

pilule, čímţ se přivede okamţité k výbuchu primární a s ní i sekundární náloţ v rozbušce. 

V časované elektrické rozbušce se mezi elektrický palník a trhavinu v rozbušce vkládá 

zpoţďovací vloţka, která je tvořena pyrotechnickým materiál hořící konstantní rychlostí. 

Délkou vloţky se řídí zpoţdění výbuchu rozbušky za zavedením elektrického proudu do 

roznětné sítě. 
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Obr. 6: Elektrická rozbuška (Zdroj: www.wikimedia.org) 

 

 U nás se v současnosti pouţívají elektrické rozbušky časované milisekundové a déle 

časované. Nulový stupeň představuje u obou systémů mţiková rozbuška. Vyrábí se různé 

typy elektrických rozbušek. 

 

 K roznětu elektrických rozněcovadel slouţí roznětnice, které jsou přenosné zdroje 

roznětového proudu. Roznětnice musí mít přitom takovou kapacitu, aby byl zabezpečen 

spolehlivý roznět všech současně zapojených náloţí. 

 

3.2.2 ELEKTRONICKÝ ROZNĚT 

 Moderní volbou elektrických rozbušek jsou elektronické rozbušky (Obr. 7). Rozdíl 

spočívá v tom, ţe místo zpoţďovací vloţky se do rozbušky přidá ještě před zápalnou pilulku 

mikročip. 

 

 Výhodou elektronických rozbušek je jejich časovatelnost s přesností na tisíciny 

sekundy. Umoţňuje to velmi přesný průběh odpalu, a tím i úsporu trhavin. Další výhodou je 

i vysoká bezpečnost práce. Nevýhodou elektronických rozbušek je jejich nepřiměřeně vysoká 

cena, proto se zatím pouţívají spíš výjimečně a pouze k odpalování obrysových náloţí. 

 

 

Obr. 7: Elektronická rozbuška [2] 
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3.2.3 BLESKOVICOVÝ ROZNĚT 

 Klasická bleskovice se skládá z textilní hadice, chráněné proti vlhkosti plastovým 

pláštěm (Obr. 8). Je plněna ţilou vysokobrizantní trhaviny. K výbuchu se přivádějí rozbuškou 

nebo speciálním zapalovačem. Bleskovice se pouţívají především k přenosu detonace od 

rozbušky do trhaviny, ale mohou slouţit i samy jako trhavina. U trhacích pracích v tunelech 

se bleskovice pouţívají do obrysových vývrtů s velmi dobrými výsledky, ale v důsledku 

negativní kyslíkové bilance zvyšují koncentraci škodlivin ve zplodinách výbuchu. 

 

 

 

Obr. 8: Bleskovice (Zdroj: www.hornictvi.info) 

 

 Roznět se nejčastěji uskutečňuje speciální odpalovací pistolí. Aby se mohlo takto 

uvést k výbuchu najednou několik hadic, byl vyvinut rozdělovač, do kterého je zaústěn větší 

počet hadic, které se odpalují zápalnou hadicí pomocí náloţky. Do systému lze zakomponovat 

i zpoţďovače. [3] 
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4 NÁVRH POSTUPU PŘI REALIZACI TRHACÍCH PRACÍ PRO 

RAŢENÍ PODZEMNÍHO DÍLA 

 Předmětem práce je návrh pasportu trhacích prací a vrtné schéma. Koeficient pevnosti 

horniny dle Protodjakonova byl zvolen 8, taktéţ byla zvolena délka skutečné zabírky 1 metr 

a pouţití klínového horizontálního zálomu. 

 

 Při výpočtu kaloty i dna jsem vycházela z návrhu průjezdného profilu dvoupruhového 

jednosměrného tunelu o kategorijní šířce T – 7,5, kde šířka jízdního pruhu je rovna 3,5 metru. 

Následně jsem zvolila velikost primárního a sekundárního ostění na 0,2 a 0,35 metru. 

 

4.1  STANOVENÍ POLOMĚRŮ PROFILU 

 

Obr. 9: Návrh příčného průřezu tunelu (Zdroj: www.fast10.vsb.cz) 
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Obr. 10: Příčný průřez tunelu 

 

 Výsledná plocha kaloty je 58,4 m
2
 a plocha dna je 38,3 m

2
. 
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4.2  NÁVRH TRHACÍCH PRACÍ PRO KALOTU TUNELU 

 Návrh trhacích prací pro kalotu tunelu o příčném průřezu 58,4 m
2
. 

 

4.2.1 STANOVENÍ PARAMETRŮ TRHACÍCH PRACÍ PRO KALOTU 

TUNELU 

 Zálom: 

- parametry zálomu 

a = 450 mm     … rozteč zálomových dvojic 

α = 68 °     … úhel zálomových vývrtů k rovině čelby 

Nz = 8      … počet zálomových vývrtů 

x = 100 – 150 mm  zvoleno 100 mm … přiblíţení vývrtů 

 

- zabírka zálomu 

 

 

kp … koeficient vyuţití vývrtu 

 

- stanovení délky zálomového vývrtu: 

 

 

- vzdálenost ústí zálomových vývrtů od osy zálomu: 
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- volba trhaviny: ţelatinová trhavina PERUNIT E 

  … hustota 

 … měrný objem zplodin 

 … výduť v trauzlu 

  … průměr náloţe 

 … hmotnost náloţe 

  … délka 1 náloţe 

 

 Měrná spotřeba: 

- střední měrná spotřeba trhaviny 

o dle Protodjakonova I. 

 

 

o dle Protodjakonova II. 

 

 

o dle Ibrajeva 

 

a … koeficient úklonu díla 

t … koeficient pracovní schopnosti trhaviny 

 

o dle Pokrovského 

 

s1 … součinitel rozpojitelnosti horniny 

s2 … součinitel struktury horniny v čelbě 

n … součinitel upnutí horniny 

e … koeficient pracovní schopnosti trhaviny 
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o dle Čupronova 

 

m … koeficient počtu volných ploch 

x … koeficient vlivu průměru náloţe 

 

o dle Langeforse 

 

 

o dle VVUÚ Radvanice (OKR) 

 

m … koeficient pevnosti horniny 

b … koeficient velikosti profilu díla 

c … koeficient průměru náloţky trhaviny 

e … koeficient pracovní schopnosti trhaviny 

k … koeficient vlivu hustoty trhaviny 

 

o dle MHD (Rudné doly) 

 

q … základní měrná spotřeba trhaviny 

x … koeficient struktury horniny v čelbě 

y … koeficient charakteru horniny 

 

o dle VŠB 
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- měrná spotřeba vývrtů v čelbě 

 

 

Fhr … raţený průřez díla 

Dvrtu … průměr vývrtu 

 

 Stanovení dílčích hmotností náloţí: 

- počet pomocných vývrtů na čelbě 

 

 

- objem rozpojené horniny 

 

 

- hmotnost náloţe 

 

 

- objem klínu zálomu 

 

 

- měrná spotřeba trhaviny v zálomu 

 

 

- měrná spotřeba trhaviny v pomocných vývrtech 

 

podmínka:  

   



 Bakalářská práce: Návrh trhacích prací pro dálniční tunel  

38 
 

- hmotnost náloţe v zálomu 

 

 

- hmotnost 1 zálomové náloţe 

 

podmínka:  

   

 

- opravená hmotnost náloţe v zálomu 

 

 

- hmotnost náloţe v pomocných vývrtech 

 

 

- hmotnost náloţe v 1 pomocném vývrtu 

 

 

Oprava: hmotnost náloţe sníţena na 0,6 kg 

 

- opravený počet pomocných vývrtů na čelbě 

 

 

- opravený celkový počet všech vývrtů na čelbě 

 

Viz vrtné schéma kaloty tunelu (Obr. 11). 

 

- opravená hmotnost náloţe v pomocných vývrtech 

 

 

- celková hmotnost náloţe 
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- maximální odpor v čelbě – rozmístění pomocných vývrtů v čelbě  

 

l … hmotnost souvislé náloţe o délce 1 m 

 

4.2.2 ELEKTRICKÝ ROZNĚT NÁLOŢÍ PRO KALOTU TUNELU 

 Základní parametry a výpočet elektrického roznětu. 

 

- parametry elektrických rozbušek 

o název: DEM – S 

o materiál: CU 

o délka přívodního vedení: lpř.v. = 2 m 

o měrný odpor vodiče: ρ = 0,0925  /m 

o proud bezpečný: I = 0,45 A 

o odpor pilule: Rm = 0,55  

o roznětný impulz: Laktivační = 16 mJ/  

 

- parametry roznětnice 

o název: DBR 12 

o napětí: U = 1200 V 

o kapacita: C = 25 μF 

 

- hlavní přívodní vedení: 

o materiál: CU 

o průměr: d = 0,9 mm 

o měrný odpor vodiče: ρ = 0,0270 /m 

o délka: l = 150 m 

 

- odpor hlavního vedení: 
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- odpor jedné rozbušky:  

 

 

- odpor všech rozbušek: 

 

 

- časová vyvíjecí konstanta kondenzátoru: 

 

n … počet paralelních větví 

 

- záţehový impuls: 

 

podmínka:  
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4.2.3 PASPORT TRHACÍCH PRACÍ PRO KALOTU TUNELU 

 V pasportu trhacích prací pro kalotu tunelu je obsaţen souhrn důleţitých informací, 

získaných ve výpočtu. 

 

1. profil díla:     kalota dálničního tunelu 

2. hrubý profil:     58,4 m
2
 

3. výlom:      58,4 m
2
 

4. typ zálomu:     klínový horizontální 

5. skutečná zabírka:    1,0 m 

6. počet vývrtů:     102 

7. průměr vývrtů:    35,0 mm 

8. celková délka všech vývrtů:   113 m 

9. typ trhaviny:     PERUNIT E 

10. celková hmotnost trhaviny:   58,8 kg 

11. typ rozbušek:     DEM – S 

12. celkový počet rozbušek:   102 

13. ucpávka:     jíl 

14. typ roznětu, roznětnice, ohmetr:  elektrický, DBR 12, digitální PO – 2  

15. zapojení při elektrickém roznětu:  sériové 

16. manipulační a bezpečnostní okruh:  10 m, 150 m 
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 Nabíjecí plán je uveden v tabulce 2. Jsou zde uvedeny hlavní informace pro nabití 

vývrtů a trhacích prací. 
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9 – 14  1,1 85    0,6 2° 

15 – 20  85  3° 

21 – 26 85 4° 

27 – 32 85  5° 

33 – 38 85 6° 

39 – 44 85 7° 

45 – 49 85 8° 

50 90 8° 

51 – 55 85 8° 

56 – 58 85 9° 

59 90 9° 

60 – 62 85 9° 

63 85 13° 

64 – 70 85 10° 

71 90 10° 

72 - 78 85 10° 

79 85 13° 

80 - 84 85 11° 

85 – 89 85 12° 

90 85 13° 

91 90 13° 

92 85 13° 

93 - 97 85 12° 

98 - 102 85 11° 

Tab. 2: Pasport trhacích prací pro kalotu tunelu 
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 Na obrázku 11 je znázorněno vrtné schéma kaloty tunelu, s vyznačenými vývrty. 

 

 

Obr. 11: Vrtné schéma kaloty tunelu 
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4.3  NÁVRH TRHACÍCH PRACÍ PRO DNO TUNELU 

 Návrh trhacích prací pro dno tunelu o příčném průřezu 38,3 m
2
. 

 

4.3.1 STANOVENÍ PARAMETRŮ TRHACÍCH PRACÍ PRO DNO 

TUNELU 

 Zálom: 

- volba trhaviny: ţelatinová trhavina PERUNIT E 

  … hustota 

 … měrný objem zplodin 

 … výduť v trauzlu 

  … průměr náloţe 

 … hmotnost náloţe 

  … délka 1 náloţe 

 

 Měrná spotřeba: 

- střední měrná spotřeba trhaviny – hodnota převzata z výpočtu kaloty 

 

 

- měrná spotřeba vývrtů v čelbě 

 

 

Fhr … raţený průřez díla 

Dvrtu … průměr vrtu 

 

 Stanovení dílčích hmotností náloţí: 

- objem rozpojené horniny 
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- hmotnost náloţe 

 

 

- hmotnost náloţe v 1 vývrtu 

 

 

Oprava: hmotnost náloţe sníţena na 0,6 kg 

 

- opravený počet vývrtů na čelbě 

 

Viz vrtné schéma dna tunelu (Obr. 12). 

 

- maximální odpor v čelbě – rozmístění pomocných vývrtů v čelbě  

 

 

4.3.2 ELEKTRICKÝ ROZNĚT NÁLOŢÍ PRO DNO TUNELU 

 Základní parametry a výpočet elektrického roznětu. 

 

- parametry elektrických rozbušek 

o název: DEM – S 

o materiál: CU 

o délka přívodního vedení: lpř.v. = 2 m 

o měrný odpor vodiče: ρ = 0,0925  /m 

o proud bezpečný: I = 0,45 A 

o odpor pilule: Rm = 0,55  

o roznětný impulz: Laktivační = 16 mJ/  
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- parametry roznětnice 

o název: DBR 12 

o napětí: U = 1200 V 

o kapacita: C = 25 μF 

 

- hlavní přívodní vedení: 

o materiál: CU 

o průměr: d = 0,9 mm 

o měrný odpor vodiče: ρ = 0,0270 /m 

o délka: l = 150 m 

 

- odpor hlavního vedení: 

 

 

- odpor jedné rozbušky:  

 

 

- odpor všech rozbušek: 

 

 

- časová vyvíjecí konstanta kondenzátoru: 

 

n … počet paralelních větví 

 

- záţehový impuls: 

 

podmínka:  
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4.3.3 PASPORT TRHACÍCH PRACÍ PRO DNO TUNELU 

 V pasportu trhacích prací pro dno tunelu je obsaţen souhrn důleţitých informací, 

získaných ve výpočtu. 

 

1. profil díla:     dno dálničního tunelu 

2. hrubý profil:     38,3 m
2
 

3. výlom:      38,3 m
2
 

4. typ zálomu:     klínový horizontální 

5. skutečná zabírka:    1,0 m 

6. počet vývrtů:     64 

7. průměr vývrtů:    35,0 mm 

8. celková délka všech vývrtů:   70,4 m 

9. typ trhaviny:     PERUNIT E 

10. celková hmotnost trhaviny:   37,9 kg 

11. typ rozbušek:     DEM – S 

12. celkový počet rozbušek:   64 

13. ucpávka:     jíl 

14. typ roznětu, roznětnice, ohmetr:  elektrický, DBR 12, digitální PO – 2  

15. zapojení při elektrickém roznětu:  sériové 

16. manipulační a bezpečnostní okruh:  10 m, 150 m 
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 Nabíjecí plán pro dno tunelu je uveden v tabulce 3. Jsou zde uvedeny hlavní informace 

pro nabití vývrtů a trhacích prací. 
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2 – 3   85     2° 

4 90 2° 

5 – 8 85 3° 

9 90  3° 

10 – 23 85 4° 

24 – 29 85 5° 

30 – 37 85 6° 

38 – 45 85 7° 

46 – 54 85 8° 

55 90 8° 

56 – 64 85 8° 

Tab. 3: Pasport trhacích prací pro dno tunelu 
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 Na obrázku 12 je znázorněno vrtné schéma dna tunelu, s vyznačenými vývrty. 

 

 

Obr. 12: Vrtné schéma dna tunelu 
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5 ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ 

 Ve své práci jsem se zaměřila na oblast trhacích prací v podzemním stavitelství. 

Trhací práce jsou dodnes nejpouţívanější technologií pro rozpojování hornin při raţení 

důlních děl, i přes vývoj nové techniky. 

 

 V úvodu své práce jsem se zabývala historií pouţívání trhacích prací. Následuje 

představení vybraných dálničních tunelů u nás a popis technologie rozpojování hornin. Dále 

popisuji jednotlivé pojmy související s prováděním trhacích prací. 

 

 V další části práce jsem se věnovala samotnému návrhu trhacích prací pro dálniční 

tunel. Koeficient pevnosti horniny dle Protodjakonova byl zvolen 8, taktéţ byla zvolena délka 

skutečné zabírky 1 metr a pouţití klínového horizontálního zálomu. Dílo jsem dělila 

horizontálně na kalotu a dno. Při výpočtu jsem vycházela z návrhu průjezdného profilu 

dvoupruhového jednosměrného tunelu o kategorijní šířce T – 7,5, kde šířka jízdního pruhu je 

rovna 3,5 metru. Následně jsem zvolila velikost primárního a sekundárního ostění na 0,2 

a 0,35 metru. Plocha kaloty byla stanovena na 58,4 m
2
 a plocha dna 38,3 m

2
. 

 

 Pro výpočet jsem zvolila ţelatinovou trhavinu PERUNIT E iniciovanou elektrickým 

roznětem za pouţití elektrické rozbušky typu DEM – S a roznětnice DBR 12. Výpočtem jsme 

stanovila, ţe pro kalotu je zapotřebí 58,8 kg trhaviny, které je nutno rozmístit do 102 vývrtů. 

A pro dno 37,9 kg trhaviny pro 64 vývrtů. Obě části jsou shrnuty v jednotlivých pasportech 

trhacích prací a vývrty znázorněny v schématech vývrtů. 

 

 Dopravní tunely spadají mezi velkoprofilová díla. Při porovnání postupu trhacích prací 

tunelu se štolou, je tunel v první řadě náročnější na přípravu a samotnou realizaci trhacích 

prací. Při návrhu trhacích prací pro tunel je výsledkem velký počet vývrtů, s tím spojený 

sloţitý návrh časování, dále velké mnoţství potřebné trhaviny a v poslední řadě větší 

náročnost na zabezpečení prací při pouţití trhavin. 
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