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Anotace: 

             

           Bakalářská práce popisuje návrh bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu pro 
porub č.139 708 Dolu Karviná, v 7. kře důlního pole závodu Lazy. Autor se snaží přiblížit 
podmínky důlního prostředí a zajištění bezpečnosti pracovníků v ohrožené oblasti. 
Následně je popsán postup při BTPVR a její účinnost, vrtací a trhací práce. Důležitou 
součástí práce je hodnocení širší problematiky související s důlními otřesy horninového 
masivu. 

 

 

Klíčová slova:  BTPVR - bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu, otřes horninového 
masivu. 

 

 

 

Summary: 

 

This bachelor thesis describes a proposal for big scope non-productive blasting 
operation for coalface no. 139 708 of Karviná Colliery, in the 7th block of mining field in 
Lazy plant. The author tries to outline the conditions of mining environment and safety 
securing for workers in an endangered area. Subsequently, the procedure of big scope non-
productive blasting operation and its effectiveness as well as drilling and blasting 
operations are described. An assessment of the whole issue concerning the origin of rock 
massif burst in the mines forms an important part of this thesis.   

 

Key words: big scope non-productive blasting operation, rock massif burst 
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Úvod 
 

         Hlubinná exploatace ložisek má za následek změnu napěťového stavu v horském 
masivu, které za určitých podmínek může vést ke vzniku důlních otřesů. Při dobývání 
sedlových slojí v OKR je toto riziko velmi vysoké. Z tohoto důvodu se provádí kroky ke 
snížení tohoto rizika, mezi něž patří protiotřesová prognóza a prevence. BTPVR se řadí 
mezi nejvýznamnější aktivní prostředky protiotřesové prevence a její aplikace je velice 
důležitá pro další chod porubů a zároveň celých důlních závodů. Tato bakalářská práce se 
zabývá právě především problematikou zajištění uvolnění napětí v nadložních horninách 
pomocí BTPVR. V závěru předložené práce je řešen konkrétní návrh projektu BTPVR 
pro porub č. 139 708, 7. kry závodu Lazy, dolu Karviná.  
 

1     Důlně-geologická charakteristika závodu Lazy 

1.1     Dobývací prostor závodu Lazy 

 

Dobývací prostor závodu Lazy se nachází na katastrech měst Orlové a Karviné. 
Nachází se v jihozápadní části karvinské oblasti ostravsko-karvinského černouhelného 
revíru. Jeho rozloha činí 6,03 km2         

Z historie je známo, že v roce 1890 bylo zahájeno budování dolu. Tehdy měl název  
Nová jáma. Od roku 1950 došlo k přejmenování na Důl Antonín Zápotocký, obr. 1 a v roce 
1991 na dnešní název Důl Lazy. 1.4. 2008 došlo ke sloučení Dolu Lazy a Dolu ČSA 
v jeden podnik pod název Důl Karviná. Dnes se používá název závod Lazy, obr. 2. [14] 
 

                        
            
                             Obr. 1. Nová jáma                               Obr. 2. Závod Lazy 

 

           Na závodě Lazy se dobývá ložisko černého uhlí svrchně karbonského stáří. Územím 
prochází tektonické poruchy. Sedlové vrstvy mají zpravidla mocné nadloží slojí, tvořené 
pevnými vrstvami až lavicemi slepenců a pískovců, zatím co efektivní podloží bývá 
tvořeno méně  pevnými prachovci (často s proslojky). 
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1.2     Geologická charakteristika 39. sloje, 7. kry 

 

            Sloj č. 39 (č. 512 dle revírního číslování) náleží statigraficky k sedlovým vrstvám 
karvinského souvrství. V předmětné oblasti 7.kry důlního pole závodu Lazy je tato sloj 
uložena v hloubce 650 – 685 m pod povrchem. 7. kra hraničí na východě s Dolem Darkov 
(býv. závod Barbora) a severněji se závodem ČSA (býv. závod 3 - Jindřich). Mocnost sloje 
je v rozmezí od 3,8 do 5,9 m a to bez proplástků. Úklon sloje se pohybuje mezi 2 – 10° 
k SV východně od antiklinály (ve východní části oblasti) a v rozmezí 2 – 10° k SZ západně 
od antiklinály (v západní části dané oblasti). Hodnota původního svislého napětí činí 
zhruba 16 MPa. 

           Celkovou mocnost nadloží 39. sloje je od 10 m do 31 m, až po úroveň 38. sloje. Je 
tvořeno místně pískovcem o mocnosti 0 - 5,6 m, prachovcem o mocnosti 0 - 6 m a 
případným výskytem uhlí o mocnosti do 0,26 m. Dále následují vrstvy slepenců a 
pískovců  o celkové mocnosti 1 - 22,5 m, prachovec, který je mocný 4,4 – 11,9 m a 
nadložní sloj č. 38.  

7. dobývací kra závodu Lazy patří mezi části horského masívu s nebezpečím vzniku 
otřesů a rozhodnutím OBÚ v Ostravě spis. zn. S 0055/2009 je tato kra určena jako jedna z  
tzv. „vyjmenovaných ker“, v nichž je nařízeno uplatňovat zpřísněná protiotřesová opatření 
stanovená rozhodnutím OBÚ. [12] 

2      Význam protiotřesové prevence a bezpečnost 

2.1     Obecný přehled problematiky otřesů 

            Dobývací prostor závodu Lazy je z 90% zařazen do 3.stupně nebezpečí otřesů. 
S tím jsou spojené zvýšené nároky na zvládání protiotřesové prevence. Jedním z aspektů 
protiotřesové prevence jsou BTPVR. Provádí se v době, kdy se v dané oblasti nenacházejí 
zaměstnanci, s cílem vyvolat seismickou aktivitu tak, aby se nakumulované napětí 
v horském masivu uvolnilo a nedošlo k ohrožení životů a zdraví pracovníků. 

            BTP se snižuje riziko vzniku důlních otřesů, které mají mnohdy devastující účinky 
a mohou ohrozit jak životy pracovníků, tak chod porubu a s ním spjatých provozů, tím 
pádem zbrždění plánu těžby. 

            Systém protiotřesové prevence v dolech s nebezpečím otřesů, je legislativně určen 
vyhláškou ČBÚ č. 659/2004 Sb., platnou od 15.1.2005 a Pokyny („Pracovními pravidly“) 
k citované vyhlášce. Na ně navazují „Metodické postupy protiotřesové prevence“, 
vypracované OKD, DBP, a.s., vydané v prosinci 2005 [7], které konkretizují a popisují  
způsoby realizace jednotlivých metod. 

Důlní otřesy představují v podmínkách hornoslezské pánve, převážně v české části 
významnou a nebezpečnou roli. Tato skutečnost je zejména v posledních cca 30 letech 
spojena s dobýváním slojí sedlových vrstev, charakteristických výskytem mocných 
kompetentních hornin v meziloží slojí. 
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Hloubka dobývání stále roste, zvyšuje se podíl těžby ze slojí sedlových vrstev, u 
nichž jsou nadloží charakteristická svou pevností a nesnadným zavalováním. Toto všechno 
směřuje na důlních pracovištích OKR  ke zvyšování nebezpečí vzniku otřesů.   

Z důvodu maximálního snížení tohoto nebezpečí, popř. jeho úplného eliminování a 
zároveň z důvodu bezpečnosti, bylo nutno vypracovat a realizovat metody dostatečně 
účinného ovlivňování stavebně-mechanických jednotek horského masivu. 

Tato problematika je analyzována a řešena díky oboru, který se nazývá 
geomechanika. Je velice důležité pro zajištění bezpečnosti v dole vyhodnocovat vzniklé 
situace a snažit se získané zkušenosti využít s cílem předcházet případným nebezpečným a 
nepředvídatelným událostem. 

2.2    Realizace protiotřesové  prognózy a prevence 

 

           Prognóza může být :     

           Regionální – stanovení náchylnosti části horského masivu, ke vzniku otřesů 

           Lokální(místní) – souhrn činností, které umožňují zařadit DD do stupňů nebezpečí 

           Průběžná – vymezení míst zvýšených napětí, ověřování ochranné zóny                                            

 

           Prognóza vzniku otřesů 
- vrtné testy  
- indikační odlehčovací vrty 
- individuální pozorování příznaků otřesů na všech pracovištích 
- kontinuální SL a SA sledování pro určený dobývací prostor 

 

            Aktivní prostředky prevence   

 § 2, Vyhl.659 / 2004 Sb. ČBÚ, Souhrn činností směřujících ke snížení rizika 
vzniku otřesu. [7] 

                        V současné praxi se využívají zejména: 
- OOTP 
- odlehčovací vrty 
- zavlažování sloje 
- BTPVR v nadloží 
- vhodné časoprostorové vedení důlních děl  

 

            Pasivní prostředky prevence  

 § 2, Vyhl.659 / 2004 Sb. ČBÚ, Souhrn činností opatření a zařízení směřujících 
k omezení následků otřesu. [7] 

                                   Využívá se všech, popř. naprosté většiny z daných prostředků: 
- volba druhu a hustota budování výztuže 
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- výlomová trhací práce jako metoda rozpojování 
- stabilizace oslabených částí hor. masívu např. injektáží a kotvením 
- stanovení ohrožené oblasti 
- omezení počtu zaměstnanců 
- znepřístupnění důlních děl (jejich částí) 
- odvolávání osob při zjištění nebezpečí 
- vypínání elektrických zařízení 
- způsob umístění zařízení a materiálu v důlních dílech 
- možné vyvolání otřesu, resp. provokace masívu (pomocí BTPVR)                                    

                                                                                                                                                 

2.3     Geofyzikální dispečink, sledování seismické aktivity 

 

            Důležitou součástí útvaru geomechaniky je geofyzikální dispečink, který zajišťuje 
nepřetržité sledování a vyhodnocování seismické aktivity v rámci dobývacího prostoru. 
Operátoři jsou přezkoušeni a proškoleni v intencích rozhodnutí OBÚ spis. zn. 
S 0055/2009, jímž jsou nařízena zpřísněná opatření pro tzv. „vyjmenované“ kry. 

Seismologické sledování je prováděno v porubech a oblastech, zařazených do 
příslušné kategorie, dle nebezpečí otřesů. Důlní seismologické aparatury UGA-SL, typu 
SM-3JB  ruské výroby (obr. 3), jsou rozmístěny v důlním poli, ve vhodných lokalitách. 

            Instalované geofony typu UGA-SA spolu s touto aparaturou, poskytnou přesné 
informace k vyhodnocení seismoakustických hodnot. Tímto sledováním zjišťujeme a 
posuzujeme vývoj napěťového stavu v horském masivu, při vlivu současné i dřívější 
hornické činnosti a geologických podmínek. [10] 

 

                                         Obr. 3. Seismologická aparatura UGA-SL, SM-3JB 
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          Na geofyzikálním dispečinku musí být  digitálně  uchovávána všechna 
data kontinuálně sledovaných oblastí. V dokumentaci je možno nalézt: 

- deníky jednotlivých SA aparatur 
- vlnové obrazy energeticky významných SL jevů důl. prostředí 
- přehledné mapy sledování porubů a rozmístění snímačů 

 

2.4     Zajištění bezpečnosti v ohrožených oblastech 

 

K max. zajištění ochrany pracovníků v ohrožených oblastech se využívá několik na 
sobě nezávislých způsobů. S postupem času a s novými poznatky i bezpečnostními prvky 
se tato ochrana neustále zdokonaluje a je nadále předmětem dalších výzkumů. 
Monitorování ovzduší, koncentrací vzdušnin a nebezpečných plynů, je zajištěna mobilními 
stacionárními měřidly. Jedná se o koncentrátory, analyzátory a snímače CH4, CO, O2 a 
rychlosti větrů. Jejich typové označení je MTA-Trolex. Jejich pravidelná kontrola a přesná 
kalibrace, zajišťuje dokonalý přehled o stavu důlního ovzduší v dané oblasti.  

Technicko-hospodářští zaměstnanci následně sledují a kontrolují tento stav 
doplňkovými přenosnými měřidly (např. interferometry, indikátory plynů apod.) Veškeré 
sledování je odesíláno na dispečink a uloženo pro případnou kontrolu. Zpětná kontrola je 
samozřejmostí. 

Dalším způsobem zajištění bezpečnosti je monitorování osob v ohrožené oblasti, 
přes speciální UHF tagy, čipy, instalovanými v důlních svítilnách. Taktéž jejich signál je 
odeslán na dispečink a inspekční služba má aktuální přehled o pohybu každého 
zaměstnance v ohrožené, monitorované oblasti. Omezený počet pracovníků patří ke 
stěžejním pasivním prostředkům prevence a je s úspěchem aplikován v praxi. 

Mezi další zajištění patří okamžité rychlovypínání elektrické energie, při překročení 
příslušných koncentrací sledovaných důlních plynů.  

Nesmíme rovněž opomenout akustickou, optickou a aromatickou signalizaci 
nebezpečí. Akusticko-optická signalizace je specifická v rozmístění signalizátorů, které 
v případě nebezpečí vydávají nepřeslechnutelný zvukový přerušovaný signál a přerušované 
světelné znamení. Jsou rozmístěny rovněž dle projektu, aby byly viditelné a slyšitelné, za 
každé pracovní situace. Aromatická signalizace je zajištěna pomocí speciálních 
merkaptanových ampulí, rozmístěných dle projektu v průchodním větrním proudu, resp. 
tak, aby byla účinná v příslušných ohrožených oblastech. Spuštění aktivuje inspekční 
služba.    

Rovněž je zajištěno telefonní spojení a havarijní číslo s přímou volbou na 
dispečink. Celý systém zajištění bezpečnosti je propojen, což dále zvyšuje jeho význam. 

Ohrožení pracovníci jsou poučeni, jak se zachovat v případě jakéhokoliv 
upozornění na nebezpečí. Vše je stanoveno v technologickém postupu (bezpečnost). 
Podrobná bezpečnostní mapka (příloha 1). 
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3    Technologie trhacích prací 
 

TP v protiotřesové prevenci jsou realizovány převážně jako bezvýlomové, což 
znamená, že nedochází při jejich aplikacích k vytvoření výtrhového kužele. Hlavní 
vlastností, díky které se tato metoda výrazně liší od ostatních metod protiotřesové 
prevence, je její výrazně silný dynamický účinek zatěžování stavebních jednotek horského 
masivu. [9] 

Při výbuchu trhaviny způsobuje vyvolaná seismická vlna vznik zóny nevratných 
deformací do určité vzdálenosti od osy vývrtu a také při průchodu samotnou horninou 
vyvolá ve větší vzdálenosti elastická vlnění, která za určitých okolností mohou způsobit 
pružné potenciální energie nahromaděné v horském masivu. 

Bezpečnostní hledisko u této metody je velice důležité. Veškeré činnosti, které 
zahrnují ovlivňování stavebních jednotek horského masivu působením energie výbuchu, 
probíhá bez přítomnosti osob v okolních důlních dílech. Při záměrnému vyvolání 
otřesového jevu, tím pádem nedojde k ohrožení jejich bezpečnosti. 

            Pro ovlivnění průvodních hornin můžeme realizovat TP v protiotřesové prevenci, 
jak malého tak i velkého rozsahu. Vše je stanoveno vyhláškou ČBÚ č.72 / 1988 SB. o 
výbušninách a  ve znění vyhlášky ČBÚ č. 173 /1992 Sb., o používání výbušnin. [9] 

 

3.1    Technologický postup TP 

3.1.1    Vrtání 

Při bezvýlomových TP v průvodních horninách je trhavina nabíjena zpravidla 
pneumaticky. Délky vývrtů se dle místní situace pohybují od cca 20 do 100 m. Vrty jsou 
vrtány rotačně valivými dláty o průměrech nejčastěji 75 mm a 93 mm nebo rotačně 
příklepným způsobem ponornými kladivy o průměru 95 mm, přičemž v určitých 
situacích je vhodné použít průměru 120 mm. [9] 

           Vrtné zařízení P 100-ES (Obr.4) 

 

Základ vrtného stroje je vodící rám. Na něm je položený vodící stůl, obsahující 
vrtné a přítlačné zařízení. Zde se pomocí šnekové převodovky (posuvu) a jejího pastorku, 
vyvíjí axiální posuvná síla odvalující se na ozubený hřeben, který leží na vodícím rámu. 
Posuvná síla směřuje vedený zdvih s nastaveným vrtným zařízením na vodícím rámu 
dopředu a zpět. Pracovní dráha (zdvih), je ohraničena dvěma dorazy. 

K napojovacímu víku jsou připojeny hadice stlačeného vzduchu. Do vzduchového 
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motoru přiváděný stlačený vzduch, vyrábí vysoký kroutící výkon vrtného stroje. Tento 
kroutící výkon je převáděn motorem na přírubově spojenou vrtnou převodovku. Na 
výstupní hřídeli vrtné převodovky je vrtná hřídel spojena přírubou na zasunutou 
výplachovou hlavu. Vrtná hřídel představuje spojení s vrtným soutyčím. 

 

 

 

 

 

   

                                                                     Obr.4 

 

 

      Podstatné součásti stroje:                                         Napojení: 

 
1. Šneková převodovka                                          a,    Motor posuvu (zpět) 
2. Vzduchový motor                                               b,   Motor posuvu (vzad) 
3. Napojovací deska                                                c,   Vrtný motor (pravotočivý) 
4. Rychloobslužný ventil                                        d,   Vrtný motor (levotočivý) 
5. Vodící rám                                                          e,    Médium výplachu 
6. Vodící stůl                                                           f,    Odvod vzduchu 
7. Koncový doraz (zadní) 
8. Koncový doraz (přední) 
9. Přípravek vedení soutyčí 
10. Výplachová hlava 
11. Držák výplachové hlavy 
12. Motor vrtné převodovky 
13. Vrtná hřídel 
14. Napojovací deska 
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3.1.2    Pneumatické nabíjení vývrtů 

 

Vývrty o délkách až 100 m a průměru nad 50 mm, které považujeme za dlouhé, 
bývají zpravidla nabíjeny pneumaticky. Pneumatické nabíjecí zařízení (NZN 22-30/1A, 
výrobce Permon, s.r.o. Křivoklát), které je schváleno pro nabíjení náložkových trhavin, 
pracuje s antistatickými nabíjecími hadicemi. Toto zařízení se dá využít i pro nabíjení 
vývrtů o průměru nad 100 mm. Hadice určené k nabíjení se musí označit délkovými 
mírami. 

Při nabíjení náložkové trhaviny do vývrtů se doporučuje hmotnost trhaviny 
v nabíjecím cyklu zachovávat a udržovat v rozmezí 10-15 náložek, tj. (2 - 3kg). Dále je 
důležité dodržovat vzdálenost ústí nabíjecí hadice od sloupce již nabité trhaviny ve vývrtu, 
v rozmezí 2-3 m. Během nabíjení se tato vzdálenost musí průběžně kontrolovat. [9] 

 

3.1.3   Trhaviny 

 

Pro BVTP v průvodních horninách se používají plastické želatinové trhaviny typu 
dynamitů (důlní skalní trhaviny, např. Perunit E, Emulgit LWC A1), atd. tyto plastické 
důlní trhaviny používané pro pneumatické nabíjení, mají danou životnost a neměly by být 
starší než 4 měsíce. Trhaviny jsou za přísných bezpečnostních podmínek skladovány 
v důlních skladech. Veškeré podstatné informace jsou stanoveny ve vyhlášce ČBÚ č. 
173/1992 Sb. 

 

3.1.4    Nálože, rozbušky 

 

            Pro BVTP se používá zpravidla milisekundový roznět. U jednotlivých vývrtů jsou 
nálože adjustovány rozbuškami typu DeM-zb-S. Pro zajištění vyššího dynamického účinku 
detonující trhaviny, je u většiny BVTP používán stejný časový stupeň rozbušek (mžikový-
„0“), ve všech současně odpalovaných vývrtech. 

Časování jednotlivých náloží se může použít, je-li to požadováno geomechanickým 
zadáním a to ve specifických případech. K tomuto způsobu odstřelu s přistupuje, vyžadují-
li to okolnosti, tj. ohrožení zdraví zaměstnanců nebo poškození objektů. 

Při pneumatickém nabíjení jsou nálože iniciovány zpravidla od ústí vývrtů. Ruční 
podíl práce při nabíjení je nutný roznětné náložky jsou dopravovány do vývrtů nabíjecí 
hadicí. Pro jejich fixaci ve vývrtech se na roznětné náložky nabije asi 7-14kg trhaviny. Pro 
zajištění větší odolnosti proti otěru, je třeba nahradit přívodní vodiče rozbušek, vodiči typu 
NCY-PK1 nebo NCY-PK 2. [9] 

 

3.1.5   Ucpávka 

 

Materiálem, který se většinou využívá pro utěsňování pneumaticky nabíjených 
náloží, bývá písek nebo vysokopecní granulovaná struska s jílovou složkou. Ucpávkový 
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materiál je do vývrtu dopravován pneumaticky, speciální antistatickou hadicí ze zásobníku 
schváleného zařízení pro ucpávání vývrtů (ZZV-1, výrobce FITE, a.s. Ostrava). 

            Dle průměru vývrtu se stanovuje délka ucpávky. Minimální délka ucpávky pro 
BVTP  ustanovuje  § 106  vyhl. ČBÚ č. 72/1988 Sb. v platném znění. 

            Délky ucpávek bývají větší, aby odstřelem nedošlo k porušení blízkého okolí 
vedeného důlního díla nebo horninové vrstvy v bezprostředním nadloží sloje. Výbuchem 
neporušená horninová vrstva při TP v průvodních horninách, by měla být min. 5 m od 
stropu sloje nebo boku důlního díla. 

Jestli-že prochází úvodní část vývrtu uhelnou slojí, doporučuje se tento úsek 
ponechat bez ucpávky. [9] 

3.2    Projektování BVTP v průvodních horninách 

 

Pro realizaci BVTP se vydává příkaz závodního dolu. Pro jeho obsah je nutné 
geomechanické zadání s vertikálním a horizontálním vymezením oblasti, v níž bude BTP 
realizována. Určí se cíl, který má být tímto odstřelem dosažen. Geomechanické zadání 
musí být přizpůsobeno technickým prostředkům potřebných pro realizaci projektované 
BTP. 

            Trhací práce, která je projektována jako BTPVR, musí mít samostatný technický 
projekt. Pro opakované odstřely za stejných nebo podobných podmínek, lze vypracovat 
generální technický projekt odstřelu. [9] 

 Na jeho základě vydá příslušný OBÚ rozhodnutí o povolení BTPVR s nařízením 
nezbytných opatření. 

 

3.2.1   Projektování úklonů a délek vývrtů  

 

           Dle stanovených projektů by neměl být úklon vývrtů větší než +35°  a délka vývrtů 
nesmí přesáhnout 100 m. Tyto hodnoty jsou důležité při technologii nabíjení k zajištění 
požadované výšky porušení hor.masivu nad stropem sloje. Překročení těchto hodnot může 
ohrozit úspěšnost realizace TP. 

            Čím více bude růst délka a úklon vývrtů, tím více bude klesat výsledná náložná 
hustota trhaviny. Může rovněž nastat situace, že při úkonu větším než +35°, bude při 
nedostatečném zhutnění vyjíždět trhavina z vývrtů nebo bude vytvářet mezery v náloži. [9] 

             

3.2.2    Stanovení roztečí vývrtů 

            

            Zde jsou doporučené rozteče paralelních vrtů viz. (tab. 1), při geomechanickém 
zadání BVTP, kde je požadováno vytvoření souvislé sítě sekundárních trhlin ve vymezené 
části horského masivu. 
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   průměr vývrtů                  

           (mm) 

               rozteče vrtů (m) 

     optimální        maximální 

       75 nebo 76             4              5 

       93 nebo 95             6              7 

            120                   8             10 

                                                               Tab. 1. Rozteče vývrtů 

 

            V reálném prostředí horského masivu, nelze uvažovat se stejným dosahem a 
kvalitou porušení masivu v celé odpalované části. Je to zapříčiněno vlivem tzv. anizotropie 
( nerovnoměrné rozložení indukovaného napětí, proměnlivá litologická stavba, rozdílná 
primární porušenost ). 

            Z dosud provedených experimentálních měření je známo, že oblast nevratných 
deformací v okolí odpáleného vývrtu, tvoří nepravidelné těleso s různým dosahem od osy 
nálože v jednotlivých úsecích délky nálože a s různou intenzitou porušení v jeho 
jednotlivých částech. 

            Dosavadní výsledky experimentálních prací prováděných za účelem vymezení 
oblasti souvislého porušení horského masivu BTP, při použití skalních trhavin vedou 
k informaci, že účinné porušení pevných hornin v důlních podmínkách OKR je [9] : 

- Zřejmé                                  do vzdálenosti    50 Ro od osy     Ro…poloměr nálože 
- Vysoce pravděpodobné       do vzdálenosti     80 Ro od osy 
- Pravděpodobné                    do vzdálenosti  100 Ro od osy 

 

3.3     BTP v průvodních horninách, příklady a využití 

 

3.3.1    Výchozí prorážky porubu před zahájením dobývání - TP 

V případě rozvíjení porubů od výchozích prorážek pod pevným nadložím, které se 
opožděně zavaluje, od nevydobytých částí ložiska nebo od výchozích prorážek, může 
docházet ke zpožděnému vytváření prvního závalu. 

To se může projevovat zvýšeným statickým  nebo dynamickým zatížením a také 
přitížením uhelné sloje. 

            Pro aplikaci BTP je rozhodujícím kritériem skladba bezprostředního nadloží dané 
dobývané sloje, tzn. existence mocných lavic pevných hornin v jejím efektivním nadloží. 
TP má za úkol pokud možno souvisle porušit pevné horninové vrstvy v bezprostředním 
nadloží dobývané sloje v celé délce porubní fronty. Tato TP má působit plošně, nejlépe 
v jedné geometrické rovině. Není zde kladen důraz na dosažení vysokých energií odstřelů. 

            Jestli-že volíme parametry náloží TP vycházíme z předpokladu, že je nadloží 
tvořeno neporušeným horninovým nosníkem spočívajícím na dvou podpěrách. Po rozjezdu 
porubu se s rostoucí délkou nosník prohýbá do vyrubaného prostoru. [9]  
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. Tohoto cíle se dá dosáhnout vytvořením ploch 

ě se závalovou klenbou a 
 přípustné opožďování 
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            Na základě analýzy pevnostně-přetvárných vlastností nadložních hornin je nutno 
přistoupit k porušování nadloží. Díky zkušenostem z předchozí hornické činnosti 
v obdobných podmínkách lze předpokládat, že k vyvíjení závalu za porubem nebude 
docházet samovolně a ve stanovené vzdálenosti (obr. 6). 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Postupné zavalování 

 

Od vyvinutí prvního závalu je efektivní nadloží rozvinutého porubu, tvořeno 
jednostranně vetknutým nosníkem. Co se týče rozložení namáhání, tak zde působí 
maximální hodnoty tahové složky napětí. 

Nálože je vhodné situovat do vrchní části namáhaného nosníku a to z důvodu 
lepšího spolupůsobení účinku TP a tahové složky namáhání. Tato výška přibližně odpovídá 
mocnosti efektivního nadloží, tvořeném lavicemi pevných hornin, kde je nutno zohlednit 
mocnost a pevnost jednotlivých vrstev a nálože umísťovat do vrstvy s největší pevností. 

 

Lo…..dosah vlivu přídatných napětí         L….šířka pilíře v mezním stavu napjatosti 
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Odstřely se provádějí ve vzdálenosti Lo až L před linií porubní fronty. Největší 
účinek TP je v místě, kde předporubní tlaky dosahují nevyšších hodnot, tzn. ve 
vzdálenostech blízkých Lo. Tato skupina pravidelně realizovaných TP, přináší přínos ve 
stylu rovnoměrného a pozvolného uvolňování energie z horského masivu. 

            Veškeré tyto modifikace uvedené v předešlém odstavci se BTP realizují v šikmých 
vývrtech z porubních, které jsou vyraženy podél stařin sousedních dříve vydobytých 
oblastí. Samotný odpal  náloží v těchto vývrtech, má napomáhat k plynulému propojování 
závalů mezi konkrétním dobývaným porubem a stařinami sousedního porubu.  

            Tato činnost patří i částečně mezi pasivní prostředky ochrany porubní chodby. 
Velká seismická účinnost odstřelů takto situovaných náloží je evidentní a to i při odstřelech 
malých náloží. 

 

3.3.3    Provádění TP při opožďování závalu 

V předešlé kapitole (3.3.2), je uveden stejný princip TP, ale provádějí se 
v rozvinutých porubech i tehdy, když se zjistí opožďování závalu v některých úsecích. 
Situování vývrtů by mělo být takové, aby dna vývrtů dosahovala pokud možno do stejné 
výšky nad strop sloje.  

Mezi další podmínku kvalitního a účinného odstřelu patří nabíjení trhaviny tak, aby 
konce jednotlivých náloží tvořily přímku, která je paralelní se zálomovou hranou výztuže 
nad závalovým prostorem. Technologické zařízení porubu nesmí být poškozeno, proto se 
musí vhodně volit umístění náloží. [1]  (obr. 7). 

 

 

                               

                                            Obr. 7. Vrty do nadloží nad mech. výztuží 
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4 Účinnost BTVRP pro další chod dolu 
 

           Z ekonomického hlediska je důležitost předcházení důlního otřesu velice aktuální. 
Z historie víme, že jakékoliv mimořádné události naruší komplexní harmonogram těžby a 
samotného chodu důlního závodu. Proto je důležité poučit se z těchto zkušeností a zajistit 
pokud možno maximální preventivní ochranu.  

           Geologické zadání a projekty vycházejí z předchozích BTPVR v daných   
nebezpečných oblastech a zkušení odborníci vyhodnocují a navrhují možná řešení.  
Rozrušením horského masivu dle projektu se neopozdí chod porubu, dobývání, centrální 
doprava vydobytého nerostu a export ke spotřebiteli. Rovněž se zmapuje do budoucna 
oblast možného ohrožení. Vše musí být systematicky řízeno a evidováno.  

           Dobývací prostor je z 90% zařazen do 3.stupně nebezpečí otřesů. Informace o 
náročnosti provedených BTPVR a s ní spjatých pracovníků hovoří o těchto číslech. 
V loňském roce se provedlo 54 etap BTPVR, při nichž se spotřebovalo  113 425kg 
trhaviny Perunit E a 544ks rozbušek. 

 
 

4.1     Cíl realizovaných BTPVR 

Cílem projektovaných a následně realizovaných BTPVR obecně je ovlivnění 
fyzikálně-mechanických vlastností průvodních hornin a porušení pevných vrstev (zpravidla 
v nadloží slojí) a vytvoření zón uměle porušených hornin s příznivějšími fyz.-mech. 
vlastnostmi. 

Bezvýlomová trhací práce v průvodních horninách je významnou metodou 
protiotřesové  prevence a jedním z jejich nejvíce využívaných aktivních prostředků. 

Hlavním kritériem pro hodnocení účinnosti BTPVR je hodnota skutečně dosažené 
náložné hustoty ve vrtu, od které se odvíjí stabilizovaná detonační rychlost a 
bezproblémový průběh detonačního děje. [1] 

 

4.2     Seismický efekt 
 
         Každé geomechanické zadání má svá specifika a proto se musí účinnost BTP 
hodnotit komplexně s ohledem na jeho cíl. Využívá se všech dostupných metod průběžné 
prognózy, včetně kontinuálního geofyzikálního sledování. Jeden z hlavních parametrů je 
bez pochyby seismický efekt (SE). 
           Seismický efekt je smluvním bezrozměrným číslem, představujícím porovnání 
zaznamenané seismické energie odstřelu s vnitřní energií trhaviny, tj. s teoretickou energií, 
která by odpovídala odpálení nálože o dané hmotnosti. Seismický efekt (SE) TP a hodnota 
odstřelem uvolněné energie jsou více závislé na úrovni napětí kumulovaného 
v ovlivňované části horského masivu v okamžiku odstřelu, než na parametrech daného 
odstřelu. 
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           V průběhu vedení hornické činnosti a při posuzování procesu uvolňování energie 
z masivu potřebujeme informaci, zda došlo při odstřelu k uvolnění i části energie, 
kumulované v horském masivu. Vyhodnocení  seismického efektu (SE) nám to umožní. 
[10]. 
           Seismický efekt nemusí být výrazný je-li BTP prováděna za účelem :  
 

- vytvoření podmínek pro včasný vývin prvního závalu 
- vyvolání závalu při jeho opoždění 
- usnadnění pravidelného vytváření závalového polštáře 
- porušení vyššího nadloží 
- pasivní ochrany provozovaných DD, vytvořením souvislého tlumícího 

pásma v jejich okolí 
            

 

5      Návrh projektu BTPVR pro porub č. 139 708 

5.1     Informace o porubu 

 

Porub 139 708 bude dobýván směrným stěnováním na řízený zával. Bude vybaven 
mechanizovanou výztuží typu Bucyrus DBT 2800/6000 v počtu 96 ks sekcí, dobývacím 
kombajnem EICKHOFF SL 500 s odtěžením na hřeblový stěnový dopravník typu                
PF 6/1042 a sběrný hřeblový dopravník PF 4/1132. Porub bude dobýván v efektivní 
mocnosti do 5,9 m se směrným úklonem + 10 až -14°.  Délka porubní fronty činí 165 m.  

Průchodní větrní proud s množstvím 1080 m3/min je veden z 9. patra a je odváděn 
výdušnou trasou z porubu 139 708 po třídách 39 707-2, 39 707-3, 39 707 na tř. 38 807-2, 
kde se dělí: část větrů je vedena po tř. 40 890-1, 40 890, 40 701, 40 505, př. 840-1 a 840 a 
další část po třídě 38 890 a 38 881. Obě části se spojují na př. 81 a pokračují překopy 81, 
801 a 801-1 do výdušné jámy č. 6. [13] 

5.2     Charakteristika sloje, fyzik.-mech. vlastností   průvodních  hornin    

 

Hloubka 39. sloje v oblasti je 650 – 690 m pod povrchem s úklonem vrstev cca      
2-10°  k SV (východně od antiklinály) a cca 2 - 10° k SZ (západně od antiklinály). 

Sloj č. 39 (512) je v předmětné ploše tvořena jednou uhelnou lávkou. Mocnost sloje 
se pohybuje v rozmezí 3,8 - 5,9 m. Podrobnosti v kap. (1.2). 

Ve vyšším nadloží (do 200m) byly v minulosti  dobývány sloje č. 37, „P“ a „O“. 
Mezislojová vzdálenost slojí č. 38 a 37 je cca 100 m, slojí č. 37 a „P“ je cca 50 m a mezi 
slojí „P“ a „O“ je vzdálenost cca 30 m. 

Podloží sloje č. 39 (512), (příloha č. 2), je v oblasti porubu 139 708 tvořeno 
prachovcem o mocnosti 0,5 – 5,0 m, souvrstvím pískovců a slepenců o mocnosti cca 26 – 
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38 m, místně se dále vyskytuje prachovec o mocnosti do 0,3 m a uhlí o mocnosti do 0,3 m 
(sloj č. 39c). Dále pokračuje prachovec o mocnosti do 2 m, souvrství pískovců a slepenců o 
mocnosti 0,5 – 14m, ojediněle prachovec o mocnosti do 2 m. Dále je v západní části 
vyvinutá uhelná sloj č. 505 („Prokůpek“) o mocností do 1,1 m, pokračuje prachovec o 
mocnosti 0,9 – 10m a pak podložní sloj č. 40 (504), která nebyla dosud v této oblasti 
dobývána. Mezislojová vzdálenost slojí č. 39 a č. 40 se pohybuje v rozmezí 47 až 53 
m[13]. 

 

                     Fyzikálně-mechanické vlastnosti efektivního nadloží: 

1. průměrná pevnost v prostém tlaku 25,1 – 71,5 Mpa 

2. průměrná pevnost v tahu 9,5 - 17,2 Mpa 

3. Poissonova konstanta 0,19 

                     4.            rychlost šíření podélné vlny 4 100 m.s-1 

               5.            objemová hmotnost hornin 2 500 kg.m-3 

5.3     Cíle BTPVR v porubu č. 139 708 a požadavky na její parametry 

 

- Ovlivnění fyzikálně-mechanických vlastností nadložních hornin a vytvoření zón 
porušení v předpolí porubu v oblasti výchozí prorážky č. 39 708/-1. Tyto oblasti 
nevratných deformací by měly usnadnit porušení vrstev do výšky efektivního 
nadloží sloje a napomoci tak vytvoření prvního závalu po rozjezdu porubu 
z výchozí prorážky a zahájení procesu pravidelného zalamování nadložních hornin 
v dalším průběhu dobývání porubu. Toto ovlivnění nutno provést do vzdálenosti 
cca 30 m od výchozí prorážky. Dna vrtů situovat cca do poloviny výšky efektivního 
nadloží, tj. cca šestinásobku dobývané mocnosti sloje. Tuto mocnost ve fázi 
rozjezdu uvažovat max. 5 m. 
 

- Ovlivnění fyzikálně – mechanických vlastností nadložních hornin a porušení 
pevných vrstev v nadloží 39. sloje do vzdálenosti min. „L“ (m) od výchozí 
prorážky 39 708/-1 za účelem částečné eliminace možného vlivu hran nevýrubů ve 
slojích „O“, „P“ a „37“ a zlepšení podmínek pro vytváření závalu efektivního 
nadloží v oblasti možné kumulace napětí ve východní části bloku ve fázi 
rozvíjejícího se porubu. Dna vrtů situovat do výšky max. 20 m nad 39. sloj. 
 

- Porušení pevných vrstev v nadloží 39. sloje za účelem max. omezení možnosti 
kumulace napětí od stařin porubu 139 706 pomocí náloží v paralelních vrtech ze 
třídy 39 707-2, tvořících vertikální rovinu procházející touto chodbou a náloží 
v šikmých vrtech pokrývajících prostor nad ucpávkami vrtů vrtaných nad blok 
kolmo k ose tř. 39 707-2. Toto ovlivnění se provede do vzdálenosti min. „L“ (m) od 
výchozí prorážky 39 708/-1. Vrty situovat tak, aby se jejich dna nepřiblížila na 
méně než 4 m k počvě 38. sloje v oblasti stařin porubů 138 708, resp. 138 706. 
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- Uvolnění pružné potenciální energie případně kumulované v masivu v době, kdy se 
v oblasti nenacházejí lidé. [5], [6], [13] 

              

           Není požadováno, aby zóna porušení nadložních hornin byla kontinuální, je však 
žádoucí, aby rozteče vrtů odpovídaly oblasti dosahu trvalých deformací ve smyslu 
„Metodického postupu GM/05/TP pro trhací práci“, vydaného OKD, DPB, a.s. PASKOV 
v prosinci 2005 (tj. kolmá vzdálenost vrtů max. 130 Ro). Týká se to zejména cíle a), resp.                     
nálože ve vrtech těsném předpolí (do cca 20 m) výchozí prorážky, popř. za ní, odpálit před 
rozjezdem porubu, nálože ve vrtech dle ostatních výše uvedených cílů odpálit 
v jednotlivých etapách tak, aby se půdorysy náloží nepřiblížily na méně než 10 m 
(nevztahuje se na vrty dle cíle c) a nevzdálily více než „L“ (m) od porubní fronty porubu. 
[9] 

 
           V projektu trhací práce nutno zohlednit: 

- geologickou stavbu masívu, úklon sloje, průběh tektonických poruch a dále 
 možný výskyt slojky č. 38a v nadloží 39. sloje, 

- omezení vlivu TP na blízká DD a na bezprostřední strop v prorážce a  porubu   

5.3.1  Průměr vrtů    

          S  ohledem  na  dostupnou  vrtnou  techniku, nástroje  a  cíle  trhací  práce byl     
zvolen průměr vrtů 0,093 m. 

 

5.3.2  Rozteč vrtů 

          Pro vznik radiálních trhlin v horském masivu je rozhodující velikost radiálního 
napětí na čele detonační vlny, pevnostní charakteristika prostředí a vzdálenost od centra 
výbuchu nálože. Při výskytu ploch nespojitosti v daném prostředí dochází k odrazu a 
zesílení napěťové vlny. V případě paralelních vrtů můžeme uvažovat s velikostí oblasti 
ovlivnění rovnou 80 až 130 násobku poloměru vrtu na obě strany od osy vrtu, tj. 7,5 – 12,1 
m.  

          S ohledem na to, že není požadováno, aby náložemi ve vrtech bylo dosaženo 
kontinuálního porušení nadloží a dle geomechanického zadání je hlavním cílem 
projektované trhací práce ovlivnění fyzikálně-mechanických vlastností nadložních hornin a 
porušení pevných vrstev v nadloží 39. sloje, za účelem max. omezení možnosti kumulace 
napětí v nadloží, je vrtné schéma koncipováno jako soustava skupin paralelních vrtů 
doplněných o vrty nad jejich ucpávkami. Toto ovlivnění je nutné provést v nadloží v 
oblasti výchozí prorážky 39 708/708-1, dále v ploše porubu 139 708 do vzdálenosti min. 
“L” (104 m) od výchozí prorážky 39 708/-1 a podél stařin porubu 139 706 do min. “L” 
(104 m) od výchozí prorážky 39 708/-1. 

          Pro uvedenou BTPVR budou tedy navrtány skupiny vrtů z chodeb 39 709 a        39 
707-2 pro více etap odstřelů, viz. vrtné schéma (příloha č. 2). 
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5.3.3  Výška zóny porušení nad slojí 

          Dna odpalovaných vrtů jsou situována: 

-    u vrtů v úseku do 30 m v předpolí porubu v oblasti výchozí prorážky 39 708/-1   do 
výšky cca 15 – 18 m nad 39. sloj, 

-    u vrtů v úseku 30 m – min. “L” v předpolí porubu od výchozí prorážky 39 708/-1 
do výšky max. 20 m nad 39. sloj, 

-    u paralelních a šikmých vrtů nad chodbou 39 707-2 do takové výšky, aby se dna       
nepřiblížila méně než 4m ke stařinám porubů 138 708, resp. 138 706 v nadložní 
sloji č. 38. 

5.3.4  Přiblížení se ke sloji – ochrana stropu sloje před účinky trhací práce 

          Splnění této podmínky bude zajištěno vhodným situováním náloží v odpalovaných 
vrtech a to ve výšce min. 5m nad stropem sloje, viz. vrtné schéma (příloha č. 2). 

          Současně tím bude chráněna před účinky trhací práce část efektivního nadloží, 
nacházející se bezprostředně nad 39. slojí. 

5.3.5  Ochrana výztuže důlních děl 

          Při dodržení parametrů odpalovaných vrtů a konstrukce náloží, bude zajištěna 
dostatečná ochrana výztuže chodeb 39 709, 39 707-2 i porubu 139 708. Výztuž porubních 
chodeb v místě zaústění vrtů bude zesílena lanovými svorníky. V případě zjevných 
deformací bude zesílení provedeno navíc pomocí středních stojek s podvlaky s roztečí 
max. 1m.  

          Vrty nebudou vedeny nad nepřístupnými díly, tudíž není nutno provádět ochranu 
před komunikací s těmito oblastmi. 

 

5.4    Vrtné schéma  

5.4.1  Situování odpalovaných vrtů – viz příloha č. 2 

5.4.2  Nabíjecí plán, parametry vrtů-viz.příloha č. 3 

5.4.3  Výpočet velikosti náloží  

                    

 Náložová hustota trhaviny se vypočte podle vztahu: 

                                   1 

              Ht = k . σ . ----- . π . d2 

                                   4 

              kde          Ht – hmotnost trhaviny v 1 metru vývrtu  (kg) 

                               σ  -  měrná hmotnost trhaviny  (kg.m-3) 
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                               k  -  koeficient vyplnění vrtů (v praxi bývá hodnota 0,9 – 1,0) 

                               d  -  průměr vrtu  (m) 

    Pro projektovanou BTPVR bude použita náložkovaná plastická důlní skalní trhavina 
(σ = 1 440 kg.m-3), u níž dle dosavadních zkušeností při pneumatickém nabíjení při 
průměru vrtu 93 mm a koef. vyplnění vrtu k = 0,92 činí náložová hustota  

                               Ht................9,0 kg.m-1 

           Hmotnosti náloží v jednotlivých vrtech v závislosti na délce jsou uvedeny v tabulce
    (nabíjecí plán) 

    Předepsaná délka ucpávky podle § 106 Vyhl. ČBÚ č. 72/1988 Sb. 

 

                            Lu = 6.d2 = 5,189 m (pro průměr vrtu 9,3 cm)             

   

5.4.4   Časový sled výbuchu 

    Nálože jednotlivých etap budou odpalovány stejným časovým stupněm. 

5.5     Výpočet jistoty roznětu, roznětné vedení, výbušniny 

5.5.1   K roznětu bude použito 

- rozněcovadla DeM-zb-S, která potřebují roznětnou energii 18 mJ. -1 a min. 
roznětný proud 2,12 A, 

- přívodní vodiče typu PK-2 z důvodů zvýšené mechanické odolnosti proti otěru. 
Spoje budou zajištěny izolační páskou. Neporušenost spoje bude kontrolována 
ihned po nabití a pak po utěsnění vrtu proměřením ohmmetrem DO 200/2000.P, 

- přívodní vedení XCYAR 1,5, 

- ohmmetr DO 200/2000.P, 

- roznětnice KRAB 1200 (nebo DBR 12), která splňuje podmínky současnosti 
roznětu pro rozněcovadla typu „S“ do celkového odporu 250 ohmů (430 ohmů). 

 

5.5.2   Délka vodičů 

    Maximálně bude v jedné etapě odpáleno 7 vrtů s celkovou délkou přívodních vodičů
    7 x 40 m = 280 m PK-2. 

5.5.3   Celkový odpor roznětného okruhu 

           Přívodní vodiče PK-2 280 x 2 x 0,07   = 39,2 ohm 

  Přív. vedení, vč. propojení 600 x 2 x 0,02   = 24,0 ohm 

  Odpor můstku rozněcovadel      (0,6+0,6)/4 x 7  =   2,1 ohm 
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   Celkový odpor  65,3 ohm 

 Odchylka mezi naměřeným a vypočteným odporem roznětného okruhu nesmí    
překročit 10 % vypočtené hodnoty. 

 Z uvedeného vyplývá, že při použití roznětnice KRAB 1200 nebo DBR 12 je  
současnost roznětu zaručena. 

5.5.4   Výbušniny a pomůcky 

    Trhavina  - důlní skalní trhavina, Perunit E  

    Rozněcovadla - DeM-zb-S 

    Pro zvýšení jistoty odpalu bude každá roznětná náložka adjustována dvěma elektr.
    rozbuškami paralelně zapojenými. 

  

 V případě, že měřením nebude jistota, že je roznětná náložka správně nabitá, je 
možné v témže vývrtu použít další roznětnou náložku, přívodní vodiče nahradit vodiči PK-
2, spoj řádně zaizolovat a fixovat na roznětné náložce.  

    Propojovací a přívodní vedení         - PK-1, PK-2, XCYAR 1,5 

    Ohmmetr   - DO 200/2000.P 

    Měření izolačního stavu  - BAK 01B, BAK 02 

    Nabíjecí zařízení  - NZN 22-30-1A 

    Roznětnice  - KRAB 1200, DBR 12 

 

5.5.5   Nabíjení vývrtů 

           Bude provedeno pneumaticky nabíjecím zařízením NZN 22-30-1A. Trhavina se 
musí nabíjet tak, aby nálož tvořila souvislý sloupec. Nabíjení musí být prováděno                 
z manipulačního prostoru umístěného proti směru větrního proudu vzhledem k ústí 
nabíjeného vrtu. Počet současně nabíjených náložek určí TVO dle skutečné délky, průměru 
a úklonu vrtu. Náložky trhavin se nesmí dělit a musí se postupovat tak, aby žádné náložky 
před nabitím nebyly poškozeny. V případě, že dojde k vypadnutí poškozené náložky nebo 
její části z vrtu, musí být nabíjení zastaveno a všechny zbytky trhavin posbírány. [13] 

5.5.6   Umístění roznětné náložky a těsnění 

           Roznětná náložka se ručně zasune do vývrtu pomocí hadice až k vlastní náloži     
jako poslední. Pro její uchycení ve vývrtu smí být na ni ještě nabito maximálně 10 kg  
trhavin za podmínky:  

- bude použita hadice, kterou byl nabíjen celý vývrt, 
- v nabíjecím pneumatickém zařízení musí být minimálně 4 ks  náložek, 
- pro zhotovení foukané pískové ucpávky bude použito jiné hadice, než  která 

byla použita pro nabíjení trhaviny. 
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Spoje přívodních vodičů musí být při nabíjení roznětné náložky i při zhotovování 
ucpávky zkratovány a uzemněny. Po nabití roznětné náložky i po zhotovení ucpávky musí 
být TVO proměřen okruh digitálním ohmmetrem z místa, které nebude k ústí 
proměřovaného nabitého vývrtu blíže, než je skutečná délka ucpávky v tomto vývrtu. V 
případě, že budou přívodní vodiče nebo rozbuška poškozeny, musí se před zhotovením 
těsnění nabít nová roznětná náložka. Ucpávka bude písková, foukaná, oddělená od nálože 
20 cm jílovou zátkou. Délky ucpávky jsou vyznačeny v nabíjecím plánu. 

 

5.6     Bezpečnostní opatření  

Trhací práce smí být připravována pouze tehdy, nepřesáhne-li obsah CH4 v místě 
nabíjení 1 %. U přípravy BTPVR musí TVO nebo ZTVO provádět průběžnou kontrolu 
ovzduší na CH4, CO2  a CO. V případě, že závodní dolu  v dané oblasti povolí na základě 
ustanovení § 83, odst. 5, písm. a) vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. zvýšenou koncentraci 
metanu do 1,5 %, bude BTPVR prováděna za těchto doplňujících opatření: 

− musí být dodrženy podmínky uvedené v příkazu závodního dolu pro 
povolení výjimky v dané oblasti, kontrolu těchto opatření provede před uzavřením 
bezpečnostního okruhu TVO, příp. ZTVO nebo vedoucí pracoviště se zápisem v deníku 
odstřelu, 

− při odstřelu musí být nejdále 15 m od krajních náloží vytvořena účinná 
vodní clona působící v celém profilu důlního díla. [13] 

 

5.6.1    Technicko – organizační opatření 

Ve smyslu § 102 vyhl. ČBÚ č. 72/1988 Sb. o výbušninách je součástí dokumentace 
BTPVR příkaz závodního dolu, ke konkrétnímu projektu ve kterém jsou zohledněny místní 
podmínky provádění BTPVR  a obsahuje zejména: vymezení povinností a rozsahu 
odpovědnosti jmenovitě určených pracovníků, zajištění bezpečnostního okruhu, jeho 
uvolnění, zneškodnění uhelného prachu, kontrolu protivýbuchových zařízení apod. 

            Vyhrazené úkony, počet pracovníků: 

Ve smyslu § 71 vyhl. ČBÚ č. 72/1988 Sb. budou při každém odstřelu TVO a 
ZTVO, kteří budou provádět úkony a záznamy, stanovené vyhláškou o výbušninách a 
platným příkazem závodního dolu. Před vlastním zahájením přípravných prací musí být 
provedena kontrola nabíjecího zařízení včetně příslušenství. U každého nabíjecího zařízení 
bude určen jeden střelmistr jako vedoucí pracovní skupiny a pomáhat mu smí max. 8 
zaměstnanců. 

Manipulační prostor se vymezuje do vzdálenosti max. 20 m od ústí nabíjeného 
vývrtu. 

Bezpečnostní okruh se stanovuje o poloměru min. 200 m od místa odstřelu. 
Všechny přístupy do bezpečnostního okruhu musí být střeženy hlídkami, na výdušné straně 
musí být hlídky vždy mimo výdušný větrní proud. 

Místo odpalu a úkryt pracovníků je stanoven tak, aby pracovníci nebyli ohroženi 
nežádoucími účinky trhací práce, vždy za hranicí bezpečnostního okruhu a mimo 
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ohroženou oblast dle projektu protiotřesové prevence. Místo odpalu je totožné se 
stanovištěm hlídky č. 1. 

Označení hlídek červeným štítkem na lampě. Každou hlídku musí TVO nebo 
ZTVO zavést na její stanoviště, poučit a předat ji písemné pověření hlídky. 

Výstražný signál zvoláním TVO (ZTVO) „pozor pálím“. Před odpalem 
telefonicky obvolá TVO (ZTVO) hlídky a znovu ověří zajištění bezpečnostního okruhu. 

Nouzový signál – na stanovištích všech hlídek a v místě odstřelu bude zřízen 
telefon, který bude sloužit k dorozumívání mezi hlídkou a TVO (ZTVO) a rovněž pro 
umožnění kontroly BTPVR kontrolním orgánům. Pouze od hlídky č. 1 (místo odpalu), tj. 
podél přívodního vedení bude možný vstup kontrolním orgánům na kontrolu přípravy a 
provádění BTPVR. Hlídky na ostatních příchodech musí zabránit všem osobám ve vstupu 
k místu provádění trhací práce. 

Opatření při selhávce všeobecně – každý, kdo zjistí selhávku, musí ji neprodleně 
hlásit TVO – práce na pracovišti do doby jejího zneškodnění musí být zastaveny. 

Zneškodnění selhávky – způsob zneškodnění selhávky určí TVO podle § 69, 70 a 
75 Vyhl. ČBÚ 72/88 Sb. Selhávka se nepovažuje za mimořádnou událost, avšak o její 
příčině a likvidaci vyhotoví TVO zápis, který připojí k zápisu o výsledku odstřelu a zašle 
jej OBÚ v Ostravě.  Mimořádnou událost při provádění BTPVR musí TVO hlásit na OBÚ 
v Ostravě neprodleně. 

Ochrana proti uhelnému prachu – před zahájením trhací práce musí být 
zneškodněn uhelný prach a lehce zápalné hmoty v okruhu 25 m od místa odstřelu. 

Ochrana zařízení před účinky trhací práce – strojní zařízení odklidit z dosahu 
účinků trhací práce nebo chránit vhodným krytím, el. zařízení a kabely chránit vhodným 
krytím (TH roviny, potrubí, plechy, pásovina a pod.). 

Ochrana el. roznětu před účinky cizích energií - Ochrana proti elektrostatické 
energii: pracovníci mohou používat jen pracovní oděvy dodané organizací, je nepřípustné 
používat oděvy z materiálů s vysokou izolační schopností (silon apod.), vodiče el. 
rozbušek musí být zkratovány, nebo až do konce izolovány, nabíjecí zařízení musí být 
uzemněno. 

            Ochrana před účinky bludných proudů: před nabíjením se musí vypnout el.  
energie v ohrožené oblasti. 

5.6.2   Hygienická opatření 

Manipulační prostor a odpočinkový prostor určí před každou BTPVR podle 
místních podmínek TVO nebo ZTVO. Manipulační a nabíjecí prostor musí být umístěn 
proti směru větrního proudu vzhledem k nabíjenému vývrtu. 

 Pracovníci, kteří pracují v manipulačním nabíjecím prostoru, musí používat 
předepsané ochranné pomůcky pro tuto práci a musí být po dvou hodinách pobytu v tomto 
prostoru vystřídáni, nebo musí mít aspoň 15-ti minutovou přestávku. Odpočinkový prostor 
bude vybaven pitnou vodou, ručníkem, mýdlem, černou kávou a lékárničkou první 
pomoci. 
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5.6.3   Čekací doba po odstřelu a kontrola 

Čekací doba  s ohledem na ředění povýbuchových zplodin v místě trhací práce 
bude stanovena podle kontroly složení ovzduší na výdušných chodbách a ve výdušné jámě. 
Čekací doba s ohledem na uklidnění pohoří bude stanovena na základě sledování otřesové 
sekvence na geofyzikálním dispečinku závodu. Minimální čekací doba se stanovuje 30 
minut. 

Po uplynutí čekací doby se musí zkontrolovat: 

- nezávadnost ovzduší v ohroženém prostoru 
- úplnost detonace náložía to: 

     a) vizuální kontrolou, když je vrt volný – ucpávka vyhozena, 

     b) měření přerušení el. můstku rozbušky ohmmetrem, pokud vyčnívají vodiče,  

     c) zjištění výstupu CO přes pískovou ucpávku z jednotlivých vývrtů. 

             Tato kontrola bude provedena TVO resp. ZTVO. 

 

5.6.4    Zajištění větrání dané oblasti 

Pracoviště je větráno průchodním větrním proudem. Čerstvé větry jsou přiváděny z 
9. patra a jsou odváděny výdušnou trasou z porubu 139 708 po třídách 39 707-2, 39 707-3, 
39 707 na tř. 38 807-2, kde se dělí : 1.část větrů je vedena po tř. 40 890-1,  40 890, 40 701, 
40 505, př. 840-1 a 840 a 2.část po třídě 38 890 a 38 881. Obě části se spojí na př. 81 a 
pokračují překopy 81, 801 a 801-1 do výdušné jámy č. 6. [13] 

5.6.5    Výpočet koncentrace plynů 

    Koncentrace plynů je vypočtena dle metodiky VVUÚ Radvanice dle práce /1/. 
Tento projekt předpokládá, že odpalovaná nálož v jedné etapě nepřesáhne hmotnost 2 750 
kg trhaviny. Odpalem 1 kg trhaviny Perunit E se vyvine 0,050 m3  CO. Celkový objem                   
jedovatých plynů odpálením nálože se udává vztahem: 

 

                        Vpl = Mtr x KCO = 2 750 x 0,050 = 137,5 m3   

            

                                kde:   Vpl – celkový objem plynů (m3) 

                               Mtr – celková hmotnost odpalované trhaviny (kg) 

                                          KCO- konvenční CO (m3.kg-1)  

 

Předpokládá se, že toto množství plynů pronikne do volného větraného díla časově 
 takto: 
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čas po odpalu 
[min] 

část objemu Vpl 
[%] 

1 40 

5 20 

10 10 

20 5 

30 2 

Celkem 77 

                                Tab. 2. Objem plynů a časový průnik 

 

 Zbývajících 23 % jedovatých plynů se jednak absorbuje, jednak pronikne trhlinami               
v horninách a uhlí do větší vzdálenosti, odkud pak exhalují v delším časovém období.
Koncentraci jedovatých plynů v jednotlivých časových intervalech při daném
průtokovém množství větrů stanovíme z následujících vztahů pro Qmin=1080 m3.min-1 

 Vpl . 0,4 . 100 

 v intervalu  0 – 1 min      C1 = ------------------------ =   5,0926 % 

                                                               Q . 1 

 

                                                Vpl . 0,05 . 100 

 v intervalu  10 –20 min   C4 = ------------------------ =   0,0636 % 

                                                               Q . 10  

 

 

                                                 Vpl . 0,02 . 100 

 v intervalu  20 –30 min   C5 = ------------------------ =   0,0254 % 

                                                               Q . 10 

 

   Plynná zátka bude unášena z místa odstřelu rychlostí větrního proudu. Koncentrace
CO bude sledována průběžně pomocí analyzátorů, rozmístěných po výdušné trase,
jejichž registrační záznam je vyveden do dispečinku. Čekací doba je stanovena min. na 30 
minut, bude však z hlediska větrání upřesněna až na dobu, kdy na analyzátoru poklesne 
koncentrace CO na přípustnou hodnotu. 

5.7     Seismické účinky odstřelu 
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5.7.1   Výsledky výpočtů parametrů seismovýbuchové vlny 

           Příklad výpočtů pro dvě varianty: 
  Var. 1 – vrty č. I – III, 101, 102 na tř. 39 707-2 
 
  celková max. hmotnost nálože     N1 =  2 180 kg 
  vzdálenost těžiště nálože od důl. díla     d1  =     14,9 m 
 
            Var. 2 -  vrty č. 101 – 104 na tř. 39 707-2 
 
  celková max. hmotnost nálože      N2 =  1929 kg 
  vzdálenost těžiště nálože od důl. díla      d2  =     20,1 m 
 
  
           Vypočtené parametry seismovýbuchové vlny 
 

− frekvence kmitů (pro všechny varianty)             f  = 15 Hz 
 

− amplituda kmitů                      A = k . N1/3. d-n                           A1 = 1,01394 mm            

                                                                                                          A2 = 0,67951 mm   

                                                      A – amplituda kmitů (mm) 
                                                      N – hmotnost trhaviny odpálené v témže čas. stupni (kg) 
                                                      d – vzdálenost díla od těžiště nálože (m) 
                                                      n – empirický korekční exponent –1,2 
                                                      k – koef. prostředí pro skalní trhaviny - 2,0 

− rychlost kmitání                      v = 2 . π . f . A                      v1  = 95,56159 mm.s-1 
                                                                                               v2  = 64,04230 mm.s-1 

                                                                                                                
                                                      v – rychlost kmitání (mm.s-1) 
                                                      f – frekvence kmitů (Hz) 
                                                      A – amplituda kmitů (mm) 
 

           Frekvence kmitů pro hmotnost nálože řádu 103 kg je uváděna v rozsahu 10 – 30 Hz. 
Pro daný případ s ohledem na geologickou stavbu a projektované hmotnosti nálože volíme:      
f = 15 Hz  

 
− zrychlení                                  a = 2 . π . f . v                             a1  = 9006 mm. s-2 

                                                                                                         a2  = 6035 mm. s-2 

                                                      a – zrychlení (mm.s-2) 
                                                      f – frekvence kmitů (Hz) 
                                                      v – rychlost kmitání (mm.s-1) 
  

           Pro výpočet seismických účinků jsou velikosti projektovaných náloží navýšeny 5 % 
a zaokrouhleny na celé kartóny. 
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5.7.2   Projevy působení seismovýbuchové vlny na důlní díla 

          Dle metodických pokynů pro projektování a realizaci speciálních trhacích prací
vydaných VVUÚ Radvanice [5], jsou v níže uvedené tabulce uvedeny max.  přípustné
hmotové rychlosti vibrací pro důležité objekty: 

 

                                      Tab. 3. Hmotnostní rychlost vibrací 

 

5.8    Přípustné limity parametrů seismovýbuchové vlny 

 

S ohledem na geologicko – geomechanické poměry v předmětné oblasti, použitý
druh výztuže, funkci a aktuální stav důlních děl byly pro výpočet předpokládaných
projevů seismovýbuchové vlny na důlní díla stanoveny tyto maximální hodnoty:  

 v = 100 mm.s-1 (pro f = 15 Hz) 

 a = 1,2 g (9 810 mm.s-2) 

 

           Z výsledků výpočtů uvedených výše je zřejmé, že projektované nálože odpálené          
v jednom časovém stupni nevyvolají seismovýbuchovou vlnu, která by přesáhla max. 
přípustné hodnoty parametrů uvedených v podkapitole (5.7.2) a mohla tak způsobit 
poškození důlních děl, nacházejících se v dosahu náloží v předmětné oblasti. 
           K jejich poškození však může dojít, pokud účinek odpalu trhaviny bude znásoben 
energií vyvolaného geomechanického jevu, resp. otřesu. Při vysokém stupni utěsnění 
nálože lze považovat účinek tlakovzdušné vlny za zanedbatelný. 

maximální přípustné
hmotové rychl. vibrací „v“ objekt

 Překopní díla bez anomálních
 deformací

 Jámy
 Šibíky
 Prostorová důlní díla
 Porubní chodby

 Místa, kde nelze vyloučit
 přítomnost lidí

ČSN  Povrchové objekty

200 mm.s-1

100 mm.s-1

50 mm.s-1
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Závěr 

 
          Problematiku důlních otřesů a aplikaci BTPVR jsem si ke zpracování vybral 
z důvodu její důležitosti pro zajištění bezpečnosti provozu na hlubinných dolech. Z široce 
obsáhlé škály dostupných informací jsem částečně nastínil možnosti jejího využití. Při 
zpracování jsem vycházel i z vlastních zkušeností, jelikož jsem se osobně účastnil samotné 
BTPVR v porubu na závodě Lazy. Podklady jsou tudíž aktuální a využitelné v současné 
době na důlních závodech. 

          Samotný návrh projektu BTPVR by měl vést spolu s precizní prací zúčastněných 
zkušených pracovníků k cíleným výsledkům. Je to jen jedna z částí komplexního celku pro 
prevenci důlních otřesů. 

          Řešením této problematiky důlních otřesů se na ostravsko-karvinských dolech 
zabývají odborníci již od první poloviny minulého století. Přesto bez ohledu na výrazný 
pokles těžby černého uhlí od počátku 90.let minulého století je tento problém stále 
aktuální. 
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