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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o problematice ražení tunelů ve skandinávských 

podmínkách. Zaměřuje se na ražení s využitím Norské tunelovací metody. Při této metodě 

je pro rozpojování hornin využito trhacích prací. Jsou zde popsány hlavní charakteristiky 

ražby touto metodou. Dále je poukázáno na problémy, které mohou nastat při provádění 

vrtno – trhacích prací v podmínkách severských zemí. Práce obsahuje i jednotlivé aspekty, 

které ovlivňují návrh trhacích prací a možnosti jejich řešení. Praktická část bakalářské 

práce se zabývá zadaným profilem silničního tunelu. Pro daný profil tunelu je navržen typ 

zálomu a trhaviny, který bude použit. Návrh obsahuje výpočet parametrů trhacích prací 

včetně parametrů zálomu. 

Klíčová slova: Skandinávská metoda ražení, trhací práce, přímý zálom, emulzní trhavina 

 

Abstract 

 

This Bachelor thesis deals with the issue of tunneling in the Scandinavian 

conditions and focuses on boring with using Norwigian Tunneling Method. In the process 

of this method isused blasting for rock breaking. The main characteristics of of this method 

are described in this thesis. There are also pointed out the problems that may arise in the 

implementation of the drilling-blasting work during the conditions in the Nordic countries. 

The work also includes various aspects that affect the desing of blasting works and the 

possibillity of solutions. The practical part of this thesis deals with the specified road 

tunnel profile. For stated section of the tunnel is designed the breaking and explosives type 

tha twill be used. The proposition includes a calculation of blasting parameters and 

breaking parameters as well. 

 

Keywords: Scandinavian Tunneling method, blasting works, direct breaking, emulzice 

expolzive
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Seznam použitého značení 

a1  koeficient díla [-], 

a  rozteč 1. a 2. vývrtu od volného vrtu [mm], 

b  rozteč 3. a 4. vývrtu od volného vrtu [mm], 

B  šířka volné plochy [m],  

dn  průměr nálože trhaviny [mm],  

D  průměr volného vrtu zálomu [mm], 

f  koeficient Protodjakonova [-], 

Fhr  plocha hrubého díla [m
2
], 

qstř  střední měrná spotřeba trhaviny [kg/m
3
], 

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

qt  měrná spotřeba trhaviny [kg/m
3
], 

Q  hmotnost nálože [kg], 

kv  koeficient využití vývrtu [-], 

kn  koeficient nakypření [-], 

l  hmotnost souvislé nálože o délce 1m [kg/m], 

Nc  celkový počet vrtů v čelbě [-], 

Np  celkový počet přibírkových vrtů [-], 

P  hustota náloží [kg/m
3
], 

V1  objem rozpojovaných náloží [mm
3
], 

VV  volný objem [mm
3
], 

Vz  objem zálomu [m
3
], 

x  koeficient struktury horniny v čelbě [-], 



Bakalářská práce                                                                                       Lenka Jasenovcová 

 

10 

 

y  koeficient charakteru horniny [-], 

zt  délka teoretické zabírky [m], 

zsk  délka skutečné zabírky [m], 

Δ  odchylka při vrtání [cm/m
-1

], 

wmax  maximální záběr nálože [m], 

wsk  záběr 5. - 8. vývrtu [m], 
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1 Úvod 

Téma práce je „Návrh trhacích prací pro silniční tunel ve skandinávských 

podmínkách“. Práce by se měla věnovat problematikou a způsoby ražby v severských 

zemích. 

Norská tunelovací metoda zaznamenala hlavně v posledních letech významný rozvoj. 

K rozvoji a získání zkušeností s ražbou v těchto podmínkách, došlo během vyražení více 

než pět tisíc kilometrů norských tunelů. Tato metoda byla vyvinuta speciálně pro 

podmínky ražby tunelů v severských zemích, v tvrdých, netlačivých a rozpukaných 

horninách. Základními charakteristikami této specifické ražby jsou především velmi rychlé 

postupy ražby s možností dlouhé zabírky, což je možné díky velmi pevným horninám 

vyskytujícím se v těchto oblastech. Geotechnický monitoring se běžně neprovádí, jen 

pokud dílo prochází úseky se zhoršenými geologickými podmínkami, nebo úseky pod 

mořem. Primární výztuž se skládá pouze ze stříkaného betonu a kotvení a stává se tak 

i ostěním definitivním. Pro posuzování kvality horninového masivu byl vyvinut norským 

geologickým institutem speciální klasifikační systém Q, jehož autory jsou vědci Barton, 

Lien a Lunde. Celkové podmínky pro ražbu liniových podzemních děl, ať už geologické, 

klimatické či ekonomické, jsou velmi odlišné od podmínek ve střední Evropě. A proto 

je důležité, brát při návrhu ražby v úvahu všechny tyto rozdílné faktory. 

Cílem této práce je popsání způsobu ražby pomocí Norské tunelovací metody 

s využitím vrtno - trhacích prací a návrh tunelu touto metodou. Dále zhodnocení hlavních 

aspektů, které ovlivňují návrh trhacích prací velmi pevných hornin. Poukázat 

na problematiku spojenou s ražbou ve skandinávských podmínkách a popsat významná 

podzemní díla, která byla ražena touto metodou. 

 Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, tedy do tří velkých 

kapitol. První kapitola popisuje skandinávskou metodu ražení, její hlavní rysy, způsoby 

a problematiku ražby. Přibližujeme také geologii Skandinávie a její historický vznik. 

Druhá kapitolapoukazuje na jednotlivé aspekty ovlivňující návrh trhacích prací, především 

jde o typ zálomu, typ trhaviny, měrnou spotřebu trhaviny a délku zabírky. Poslední 

kapitola se zabývá vlastním návrhem trhacích prací pro silniční tunel, především volbou 

zálomu a trhaviny, přesným rozmístěním vrtů a roznětem náloží ve vrtech. 
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2 Představení skandinávské metody ražení 

Skandinávská metoda ražení neboli Norská tunelovací metoda (NMT – Norwegian 

Method of Tunneling) zaznamenala hlavně v posledních dvaceti letech významný rozvoj. 

Tato metoda byla vyvinuta ve Skandinávii pro výstavbu tunelů v tvrdých, netlačivých 

a rozpukaných horninách. Roku 1984 nahradila NRTM – Novou rakouskou tunelovací 

metodu, která sloužila spíše pro potřeby alpských podmínek (tlačivé a bobtnavé horniny).  

Hlavní rozvoj NMT byl dán zkušenostmi získanými z vyražení přibližně pěti tisíc 

kilometrů norských tunelů. Tunely v Norsku se používají pro různé účely, převážně jako 

silniční a železniční. Délka vyražených tunelů za jeden rok dosahuje sto třiceti kilometrů, 

přičemž celková délka těchto podzemních staveb, které jsou vybudované za posledních 

dvacet let, přesahuječtyři tisíce pět set kilometrů. Nejdelší silniční tunel v Norsku 

a zároveň na světě je Laerdal, který měří 24,5 km a byl ražen výše zmíněnou metodou. 

Dalším významným dílem je například projekt Hédinsjardargöng na Islandu, jenž je složen 

ze dvou tunelů: Siglufjördur a Ólafsfjördur. [6] 

 

 

    Obr. 1: Portál tunelu Ólafsfjördur ve fjordu Hédins [8]  
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Geologie Skandinávie 

Do Skandinávie jako fyzickogeografické jednotky zahrnujeme nejen Skandinávský 

poloostrov (tj. území Norska a Švédska), ale i Finskou a Karelskou jezerní plošinu 

a poloostrov Kola. Kromě toho ke skandinávské oblasti přiřazujeme Faerské ostrovy, 

Island, Špicberky, ostrov Jan Mayen a zemi Františka Josefa. Hranicí Skandinávie (dána 

okrajem Baltského štítu) vůči východoevropské fyzickogeografické oblasti jsou řeka Něva, 

Ladožské a Oněžské jezero a řeka Oněga. Takto vymezená Skandinávská oblast zaujímá 

plochu cca 1,4 mil. km
2
.  

 Skandinávská oblast (Fennoskandie) je nejstarší součástí evropské pevniny, 

neboť její skalní podklad tvoří horniny vzniklé již v prvních obdobích vývoje Země. 

Podle stáří a vývoje, dělíme skandinávskou oblast na Baltský štít a Skandy (dříve 

Skandinávské pohoří). 

Baltský štít je součástí východoevropské platformy a je prahorním (archaickým) 

a starohorním (proterozoickým) krystalickým horninovým základem skandinávské oblasti. 

Vystupuje na povrch téměř všude v nížinných, pahorkatých i vrchovinných oblastech. 

Hranice mezi Baltským štítem a Skandami začíná na pevnině východně od Osla a vede 

poté podél norsko-švédské státní hranice. Od prvohor je Baltský štít v tektonickém klidu. 

Baltský štít je tvořen převážně metamorfovanými horninami (ruly, granulity, 

migmatity, svory) a hlubinnými vyvřelinami (žuly, granodiority). Známé jsou žuly 

rapakivi s načervenalými živci, jejichž výskyt sahá od Skandinávie až do Skotska. Oblast 

Baltského štítu je tak stará, že v jeho horninách nenalezneme zkameněliny, vznikla totiž 

v době, kdy ještě na Zemi neexistoval život. Povrch štítu je v současnosti tvořen 

pahorkatinami do výšky sedm set metrů a nížinami se zbytky ledovcových akumulací, 

rovin je jen málo. 

Skandy jsou součástí východního křídla kaledonského systému a reliktem mohutné 

horské soustavy. Skandy jsou nasunuty tlakem na Baltský štít v délce 1 800 km, hlavní 

tektonické linie probíhají směrem na severovýchod - jihozápad, avšak jejich průběh je 

tektonicky porušen. Skandy vznikly uprostřed prvohor vrásněním sedimentů 

z geosynklinály. Sedimentace, například materiálu z denudovaného Baltského štítu, 

probíhala v kambriu a spodním siluru a vrásnění v mladším siluru. Poté byly Skandy 
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vystavovány denudaci a opakovanému zalednění krami. Nejvýše vyzdvižené kry na západě 

dodaly Skandám vzhled rozlehlé ploché hornatiny spadající prudkými vysokými 

zlomovými svahy k pobřeží Atlantského oceánu, zatímco na východě má pohoří díky méně 

vyzdviženým krám vzhled stupňovitých plošin. Další významnou etapou ve vývoji Skand, 

respektive celé skandinávské oblasti jsou čtvrtohory. Při pleistocénním ochlazení klimatu 

vznikly ve Skandách ledovce, které se postupně spojily v jednolitý ledovcový štít, který 

pokryl nejen celou skandinávskou oblast, ale zasáhl hluboko do střední a východní Evropy.  

2.1 Hlavní aspekty NMT 

Norská tunelovací metoda má základnícharakteristické rysy: 

 velmi rychlý postup ražby a tím i nízké náklady, často se hovoří 

o tzv. nízkonákladových tunelech (low cost tunnels), [6] 

 v pevných horninách se razí klasickým způsobem pomocí vrtno - trhacích 

prací a v jílovitých sedimentech se obvykle využívají plnoprofilové razící stroje 

(TBM –Tunnel boring Machine), 

 primární výztužje zároveň i ostěním definitivním, skládá se pouze ze stříkaného 

betonu (prostého nebo drátkobetonu) a kotvení (systematického nebo nahodilého), 

 ocelové výztužné rámy se běžně nepoužívají, jen ve ztížených geologických 

podmínkách se zkrátí zabírka a primární ostění se vyztužuje pomocí žeber 

ze stříkaného betonu, 

 kvalita horninového masivu je posuzována dle Q – systému (klasifikace NGI-

Norský geologický institut, Barton, Lien a Lunde, r. 1974), 

 geotechnický monitoring se běžně neprovádí jen v úsecích zhoršených 

geologických podmínek. [1] 

 

Obr. 2: Plnoprofilový razící stroj TBM [9]  
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2.2 Způsob ražby NMT pomocí vrtno – trhacích prací 

Jedná se o cyklický způsob ražení, jehož hlavní operace jsou následovné: 

 vrtání průzkumných vrtů, 

 vrtání čelby pro trhací práci, 

 trhací práce, 

 odtěžení rubaniny, 

 vyztužení výrubu. 

 

Vrtání průzkumných vrtů 

Pro zpřesnění a ověření geologických podmínek se součástí ražby tunelů staly 

i průzkumné vrty. Průzkumné vrty jsou nezbytně důležité zejména pro zjišťování odlišností 

v geologické skladbě horninového masivu a přítomnosti podzemní vody. 

Ze zjištěných informací o teplotě a tlaku vody se následně rozhoduje o dalším postupu 

trhacích prací. Vrtání je prováděno pomocí vrtacího vozu, na kterém jsou upevněny 

pohyblivé lafety. Vůz je většinou osazen více lafetami z důvodu rychlejšího navrtání čelby 

díla. 

 

Obr. 3: Třílafetový vrtací vůz Axera Tamrock T11 – 315 TCAD (firma Sandvic)[10] 
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Ve skandinávských podmínkách jsou hojně využívány např. vrtací vozy Axera 

Tamrock (firma Sandvic) se třemi lafetami na výložníku. Tento vrtací stroj můžeme vidět 

na obrázku 3. Vrtání se řídí podle přesně navrženého vrtného schématu, kterým je stroj 

naprogramován. Vrty se rozmisťují obvykle v počtu 2 – 4 ks na délku 25 – 33 m 

s minimálním překryvem 10 m. [6] 

 

Vrtání čelby pro trhací práce  

Vrtání vrtů pro trhací práceje realizováno běžně stejným typem vrtacího vozu jako 

vrty průzkumné. Využívá se vrtů zálomových, přibírkových a obrysových. Výběr typu 

vrtného schématu je ovlivněn fyzikálně mechanickými vlastnostmi rozpojované horniny. 

Při této metodě práce v relativně pevných horninách, mohou být zabírky delší a postup se 

tím stává rychlejším. Jedna zabírka se vrtá na délku kolem šesti metrů, jen při zhoršených 

geologických podmínkách je možné zabírku zkracovat až na půlku původní délky. [6] 

 

Obr. 4: Vrtání vrtů pro trhací práce podle zvoleného vrtného schématu[11] 
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Trhací práce  

 Pro nabíjení vrtů je možné použít klasické náložkované trhaviny báňského typu, 

nebo dnes již hojně využívané emulzní trhaviny. Ty mohou být nabíjený pomocí předem 

připravených náložek do vrtu ( Emsit V, Emsit M, firma Explosia), nebo čerpané emulzní 

trhaviny přímo do vrtu pomocí speciálních zařízení. Příkladem této univerzální emulzní 

trhaviny je Titan 7000 od firmy Orica Mining Services (dříve Dyno Nobel), která byla 

použita při ražbě tunelu Laerdal. [6] 

 

   Obr. 5: Instalace náloží a přívodního vedení na čelbě tunelu[12] 

 

    Obr. 6: Odstřel náloží[13] 
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Emulzní trhaviny jsou manipulačně bezpečné a mají výrazně menší množství 

povýbuchových zplodin, což zkrátí i čas potřebný pro větrání. Výhodou je i mechanizace, 

která zajišťuje rychlost provádění, nabíjení a přesné dávkování trhaviny do jednotlivých 

typů vrtů. Obrysové vrty jsou obvykle nabíjeny redukovaným množstvím trhaviny, tím 

je dosaženo nadvýlomů s minimálním porušením masívu za obrysem raženého tunelu. 

Větrání tunelu může být zajištěno pomocí separátního foukacího, nebo sacího systému 

s lutnami a ventilátory. [6] 

 

Odtěžení rubaniny  

Po odstřelu horniny následuje odtěžení rozpojené horniny tzv. rubaniny mimo dílo 

a vytvoření prostoru pro další operace. Odtěžení obsahuje naložení horniny a její dopravu 

na předem určené místo. 

 

   Obr. 7: Lžícový nakladač Komatsu, použit při výstavbě tunelů na Islandu [14] 

 

Pro operaci nakládání jsou běžně používané lžícové nakladače s různým objemem 

nakládací lžíce. Podvozek nakladačů je housenicový nebo kolový. Doprava rubaniny mimo 

tunel je prováděna pomocí velkokapacitních dumperů nebo v případě menšího díla pomocí 
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nákladních vozů. Rubanina se ukládá na dočasnou skládku v blízkosti portálu tunelu odkud 

je posléze odvážena, nebo dále využita ke stavbě komunikací napojujících se na tunel 

a k dalším úpravám okolí tunelu. 

Velmi důležité je obtrhání výrubu tzv. scaling. Obtrhání je prováděno za účelem 

začištění a odstranění již narušené horniny výrubu, která by se mohla při dalších pracech 

neřízeně uvolňovat a opadávat do volného prostoru díla. Pro hrubé začištění můžeme 

použít lžícové nakladače nebo bagry s impaktory. Před následnými pracemi se provádí 

ruční obtrhání z plošiny vrtacího vozu. [6] 

 

Vyztužení výrubu  

Vyztužováním se má zlepšit stabilita podzemního díla. Na základě skutečných 

podmínek horninového masivu volíme metody vyztužování, které mohou být: svorníky, 

kotvy, stříkaný nebo čerpaný beton. 

Poté co proběhne odtěžení a začištění výrubu se běžně provádí kotvení výrubu 

pomocí kotev nebo svorníků. Často požívané jsou kotvy typu SN- lepené  nebo IBO- 

injektážní samozavrtávací. Pokud se hojně vyskytuje rozvolněná hornina a opravdu špatné 

geologické podmínky tak se kotvení provádí až po nanesení stříkaného betonu. 

 Před samotným nanášením stříkaného betonu je nutné líc výrubu omýt tlakovou 

vodou, abychom odstranili prach a úlomky hornin vzniklé při předchozích činnostech. 

Stříkaný beton je aplikován pomocí čerpadla a stříkací dýzy (trysky), která je upevněna 

na manipulátoru. Obvykle se používá mokrá směs betonu třídy C 35/40. Betonová směs 

obsahuje ocelová vlákna pro její lepší pevnostní vlastnosti. 

 Monolitický čerpaný beton se aplikuje jen výjimečně a to v případech skutečně 

špatných geologických podmínek. Je to nejnákladnější a časově nejnáročnější metoda. 

Vyztužuje se pomocí bednění, které se dá přizpůsobit skutečnému průřezu tunelu. 

Ve skandinávských podmínkách nejsou ojedinělé ani dlouhé úseky zcela bez výztuže, 

což umožňuje především dobrá geologie na trase díla. [6] 
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2.3 Problematika ražby ve skandinávských podmínkách 

Geologie a ražba ve skandinávských podmínkách je naprosto odlišná od podmínek 

ve střední Evropě. Tato oblast je na některých místech tektonicky a vulkanicky stálé 

aktivní. Skalní horniny, které se zde vyskytují, jsou charakteristické vysokým modulem 

pružnosti a velkou pevností. 

  Vysoký modul pružnosti (20 – 30 GPa) upozorňuje na odlišné chování masivu 

pod napětím z vysokého nadloží tzv. „hight stress“. Tento jev se projevuje od výšky 

nadloží pět set metrů a víc. Horniny s vysokým modulem pružnosti fungují jako pevný, 

ale křehký materiál. Pod napětím vytvářejí akustické projevy. Dochází k deformaci 

horniny drolením, praskáním, což se souhrnně nazývá spalling. Může však nastat 

i odštípnutí horniny do prostoru díla, odprýsknutí malých bloků je běžné. V některých 

situacích však může dojít k uvolnění velkého skalního bloku. 

 Při přetváření ostění může docházet, vlivem hight stressu, k různým tvarovým 

deformacím ostění, například box shape, mushroom shape, sugar shape. 

 Naproti tomu horniny s nízkým modulem pružnosti jsou schopny přijmout některé 

plastické deformace, než dojde k drolení nebo odpryskům a mohou taktéž vykázat 

akustické projevy. Obecně způsobují tyto horniny méně problémů, ale jejich přetváření 

probíhá déle.  

 

2.4 Významná skandinávská díla ražena metodou NMT 

Mezi významná díla ražena ve Skandinávii norskou tunelovací metodou se řadí 

projekt Hédinsjardargöng na Islandu nebo například projektLänsimetro ve Finsku. 

Na těchto projektech se podílela česká stavební společnost Metrostav a. s., která měla na 

starosti tunelovou část stavby. Dále je zmíněn projekt Kárahnjúkar na západě Islandu. 

Projekty tohoto typu poskytly mnoho zkušeností s ražbou v těchto podmínkách. 
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PROJEKT HÉDINSJARDARGÖNG 

Hlavním cílem projektu bylo spojení dvou odlehlých městeček na severu Islandu. 

Výsledkem byl čtrnáct kilometrů dlouhý silniční projekt Hédinsjardargöng, který spojuje 

Siglufjördur a Ólafsfjördur dvěma dvouproudovými silničními tunely stejného názvu,  

Siglufjördur(Siglu) o délce 3,65 km a Ólafsfjördur (Ólafs) dlouhý 6,9 km. 

 

Obr. 8: Mapa Islandu, tunely usnadnily spojení dvou měst Siglufjördur 

a Olafsfjördur [15] 

 

Byl zvolen postup výstavby s cílem minimalizovat rizika úpadní ražby s co možná 

nejrychlejším dokončením projektu. Oba silniční tunely byly raženy zároveň. 

 Tunel Siglu byl ražen z jednoho portálu dovrchně přes zcela neobydlený fjord 

Hédins. Problémy nastaly s podzemní vodou, která musela být neustále odčerpávána 

pomocí systémů čerpacích jímek. Tunel Ólafs byl ražen z obou portálů dovrchně. Složitá 

geologie a výskyt neočekávaných přítoků podzemní vody způsobily nižší výkony ražby 

a tím i zpomalení výstavby. 

 Tunely byly raženy v horském masivu Tröllaskagi (poloostrov Trollů), nadloží 

tunelů se pohybuje od 5 m do více než 800 m pod horským masivem. Pohoří je tvořeno 

převážně čediči, prokládanými vrstvami sedimentů a tufy. Jednotlivé vrstvy protínají pravé 

čedičové žíly, které představují hlavní cesty pro podzemní vodu. 

Z důvodu komunikace žil a zlomů s povrchem postihly ražbu neočekávané přívaly 

studené tlakové vody s teplotou pouze 2 – 3 stupně °C a tlakem až třicet barů. Tento 
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problém byl vyřešen chemickou injektáží, konkrétně byla použita dvousložková 

polyuretanová pryskyřice CarboPur WF, WFA, spolu s aditivy CarboAdd Thix 

2 a CarboAdd Fast. Při vyplňování větších dutin a kaveren byla použita vysoce pěnivá 

dvousložková hmota GeoFoam.V některých úsecích byla ražba velmi pomalá, 

s opakovanými injektážemi pomocí vějířů vrtů (6 až 40 vrtů na čelbě). Vrty byly v délkách 

od osmi metrů do dvaceti čtyř metrů podle toho, kde byla v průzkumných předvrtech 

zastižena voda. V některých částech díla se dokonce muselo použít drenážní potrubí a tím 

se snížili přítoky na polovinu. 

 

             Obr. 9: Místa s velkými přítoky vody znesnadňující hlavně nabíjení vrtů [16] 

 

K vrtání byl požit vrtací vůz Axera Tamrock T11-315TCAD. Jednotlivé záběry 

se vrtaly na 5,27 m, ve zhoršených geologických podmínkách se zkracoval záběr na3 m. 

Vrtání zahrnovalo: systematické vrtání průzkumných vrtů, vrtání pro trhací práce, vrtání 

kotev, vrtání injektážních vrtů ve vějířích a k instalaci izolace byl taktéž použit vrtací vůz. 

K rozpojování byla použita emulzní trhavina Titan 7000 firmy Orica Mining 

Services. Nabíjení bylo prováděno pomocí čerpacího zařízení Mini SSE (Site Senzitized 

Emulsion), které se k čelbě dopravovalo na nákladním automobilu. V případě nepříznivých 

geologických poměrů v kombinaci s přítoky vody se použily klasické náložkové trhaviny. 

Pro odtěžení byl použit nakladač Broyt D600W se lžící o velikosti 3,4 m
3
 

a velkokapacitní dumpry Komatsu o nosnosti 35 t. Rubanina byla ukládána na dočasné 
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i trvalé skládky v blízkosti tunelových portálů. Vhodný vytěžený materiál byl zpracován 

v drtičkách na různé frakce a zavážel se do tělesa násypů budoucí přilehlé silnice 

a do zásypů u hloubených tunelů v oblasti portálů. 

K vyztužení byl použit stříkaný beton a kotvení. Stříkaný beton třídy C 35/40 

se aplikoval standardně s pomocí čerpadla a manipulátoru Meyco Potenza. Betonová směs 

byla podle geologických podmínek vyztužována ocelovými vlákny typu Sika Fiber CHO 

65/35 NB. 

V místě průsaků byly tunely vystrojeny izolací proti vodě a mrazu z polyetylenové 

pěny (PE) tloušťky 45 mm a jednotlivá místa také PE membránou tloušťky 1,5 mm. Jedná 

se o specifický systém izolací, používaný ve Skandinávii. Izolace z PE pěny je instalována 

v pásech širokých 2,7 m, buď po celém obvodu tunelu, nebo jen v části profilu, 

podle konkrétního výskytu přítoků. 

Metrostav a.s. se v průběhu výstavby tunelů na Islandu musel vyrovnat z mnoha 

problémy. I přes všechny komplikace, zejména s podzemní vodou, se podařilo výstavbu 

tunelů dokončit. [15] 

 

PROJEKT  KÁRAHNJÚKAR– VÝSTAVBA VODNÍCH PŘIVADĚČŮ 

Kárahnjúkar je vodní elektrárna ležící na východě Islandu a zásobuje vyrobenou 

elektrickou energií hliníkárnu v blízkém městečku Reydarfjödur. Výstavba vodní 

přivaděčů byla jen částí předem zamýšleného projektu. Stavba samotné elektrárny 

započala již v roce 2005 a pokračovala realizací třech přehrad, vodních tunelů a dalších 

přidružených objektů. Vodní přivaděče s celkovou délkou 40 km mají za úkol přivést vodu 

z přehrad Hálslón, Ufsarlón a Kelduárlondo podzemní elektrárny, která disponuje šesti 

výkonnými turbínami. I přes to, že některá pracoviště byla od sebe vzdálená téměř čtyřicet 

pět kilometrů, bylo geologické prostředí na všech místech realizace téměř identické. 

Převažovaly horniny vulkanického původu, hlavně čedič, který se střídal s vrstvami 

pískovcových, jílovitých a lávových sedimentů. Na ražení byly použity tři plnoprofilové 

razící stroje Robins s průměrem hlavy dem metrů, kterými se razila značná část vodních 

přivaděčů. Aby mohly pracovat všechny tři stroje současně, musely se vyrazit přístupové 

tunely s celkovou délkou pět celá pět kilometrů. Některé úseky se razily klasickým 
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způsobem pomocí trhacích prací. Rozložení úseků, prováděných pomocí vrtno – trhacích 

prací a úseků ražených pomocí TBM, jak je patrné z obrázku č. 10. 

 

     Obr. 10: Rozložení technologií ražby pro jednotlivé úseky [17] 

 

Ražení pomocí vrtno - trhacích prací probíhalo především ve zdymadlovém tunelu 

(Surge tunnel), který se nacházel na nejvýše položeném místě. Celková délka tunelu 

je 1 650 m. Během výstavby byl portál tunelu vystaven neustálému náporu silných větrů, 

ať už od ledovce nebo od severního pólu. Samotné ražení vrtno - trhacími pracemi 

se skládalo z navrtání vrtů délky čtyři metry, realizovaného pomocí dvoulafetového 

vrtného vozu Tamrock T06 a umístění trhaviny do vrtů. Pro tuto stavbu byla použita 

trhavina Gelamon s rozbuškami typu Nonel, která se iniciovala zápalnicí na místě odpalu. 

K odtěžení bylo použito nakládacího rypadla Shaeff a dumpery. Profil díla byl poměrně 

malý, proto bylo nutné, každých čtyři sta až pět set metrů, profil rozšiřovat pro vyhýbání 

a otáčení strojů. Zajišťování výlomu stříkaným betonem se realizovalo podle geologických 

podmínek, převážně po každém třetím záběru. Nezajištěno mohlo zůstat maximálně 

dvanáct metrů díla. Po předražení celého díla se v celé délce vybetonovalo dno tunelu, 
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aby nedocházelo k narušování dna a odplavování volných částic do turbín elektrárny. 

Metodou vrtno -trhacích prací byly na tomto projektu ražen také jednotlivé přístupové 

štoly a další přidružené objekty. [17] 

PROJEKT LÄNSIMETRO – RAŽBA TRAŤOVÝCH TUNELŮ VE FINSKU 

Projekt Länsimetro – západní metro je nové dopravní spojení mezi městy Helsinky 

a Espoo navazující na jedinou provozovanou trasu. V roce 2010 firma Metrostav uspěla 

v soutěži na výstavbu 1,3 km dlouhého úseku vlastních traťových tunelů. Celková trasa 

nově budovaného metra činí čtrnáct kilometrů a propojuje sedm stanic. Výstavba trasy 

byla rozdělena do deseti úseků, ke kterým bylo nutno vyrazit devět přístupových tunelů 

o délce 3,5 km. Část úseku vede i pod mořem. Ventilaci bude zajišťovat patnáct větracích 

šachet. 

Ražba probíhala ve velmi dobrém geologickém prostředí pod hladinou podzemní 

vody. V raženém profilu převažovaly tvrdé skalní horniny, převážně žuly. Kvalita 

horninového masivu byla však různorodá, od pevných celistvých formací až po značně 

rozpukané lokální poruchy drénující podzemní vodu, někdy také s proplástky sedimentů. 

Ražené části projektu Länsimetro jsou typickou ukázkou tunelovací metody pomocí 

vrtno - trhacích prací (Drill&Blast), která je mimořádně vhodná do skandinávských 

geologických podmínek. Ražbě předcházelo vrtání čtyř protilehle umístěných 

průzkumných předvrtů délky 25 m. 

Během vrtání byla sledována a zaznamenávána penetrační rychlost vrtného nářadí, 

technologický výplach, eventuálně poloha a množství zastižené podzemní vody. V místech 

s většími přítoky podzemní vody se přistoupilo k použití ochranného injektážního deštníku, 

který obsahoval až dvacet vrtů délky dvacet pět metrů.Tento proces se pravidelně opakuje 

každých dvacet metrů, tzn. dodržení vzájemného překryvu deštníků pět metrů. Samotná 

cyklická ražba probíhala pobíráním čelby v celém profilu, přičemž délky jednotlivých 

záběrů byly až šest metrů. I když geologické podmínky umožňovaly maximální záběr, 

z hlediska technologie vrtání, bylo nutné ke každé čelběpřistupovat individuálně a podle 

potřeby i zkracovat záběry vzhledem k mezní náloži až na 2 m.  

Pro rozpojení horniny se použily jak náložkové trhaviny typu Emulgit, 

tak začerpávaná emulze. Počin náloží se realizoval neelektrickým roznětem. Typ zálomů 

byl použit přímý se čtyřmi odlehčovacími vrty průměru 102 mm. Běžné průměry 
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produkčních vrtů se pohybovaly v rozsahu 45 -54 mm. Svorníky použité jako výstroj 

výrubu, byly především svorníky trvalé (součástí definitivního ostění), dočasné 

(instalované při hrozícím uvolnění bloku horniny), doplňkové (instalované v místech 

zhoršené geologie) a svorníky osazované před započetím ražeb (zejména před ražbou 

portálových úseků). Pro tento projekt byly použity svorníky trvalé z hřebínkové oceli 

o průměru 25 mm s protikorozní úpravou, svorníky dočasné s mechanicky rozpínanou 

hlavou, svorníky doplňkové typu TITAN 40/16. Veškeré vrtné práce byly prováděny 

třílafetovými vrtacími jednotkami Tamrock Axera T11-315 TCAD. 

 

           Obr. 11: Svorníková výstroj v úseku raženém pod mořem [18] 

 

Definitivní ostění se skládá ze dvou vrstev betonů. První vrstva je konstrukční opět 

s rozptýlenou výztuží a druhá vrstva je ochranná z prostého betonu. Instalace svorníků 

i definitivního ostění musí probíhat minimálně třicet metrů od čelby, z důvodů narušení 

seismickými účinky trhacích prací. 

 Trhací práce na tomto projektu byly zvlášť pečlivě sledovány, zejména v případě 

přístupových tunelů, které byly raženy pod hustou zástavbou s postupně narůstající výškou 

nadloží. Před zahájením ražby se provedla pasportizace budov nad trasou ražených tunelů. 

Pro každý objekt bylo stanoveno dovolené zatížení seismickými účinky (kmitání mm/s) 

trhacích prací. Tyto hodnoty byly pravidelně monitorovány a vyhodnocovány. [18]  
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3 Aspekty ovlivňující návrh trhacích prací pro velmi pevné 

horniny 

Za velmi pevné jsou obecně považovány horniny, jejichž pevnost v tlaku je 

σc > 50 MPa. Jedná se především o horniny vulkanického typu, metamorfované horniny 

a některé sedimentární horniny bez větších zón degradace a diskontinuit. K nejčastějšímu 

rozpojování těchto hornin je využíváno trhavin. Trhací práce může v těchto podmínkách 

ovlivnit mnoho faktorů, zejména samotná charakteristika prostředí (pevnost hornin, 

diskontinuity, puklinatost.), výskyt podzemní tlakové vody procházející přes plochy 

nespojitosti, ale také seismika, která má ve skandinávských podmínkách také svůj vliv.  

Mezi hlavní aspekty, které je třeba zohlednit při návrhu trhacích prací, patří zejména 

typ zálomu, typ zvolené trhaviny, měrná spotřeba trhaviny a délka zabírky. Trhací práce 

představují velmi precizní a pečlivou inženýrskou práci, která je mnohdy založena nejen 

na dobrém návrhu projektu, ale také na zkušenostech pracovníků v této oblasti. [2] 

 

3.1 Typ zvoleného zálomu 

Ražení podzemních děl může být realizováno pomocí zálomů sbíhavých, přímých 

nebo přechodných. 

 Nejčastějším typem, uplatňovaným při výstavbě ve skalních horninách, 

jsou zálomy přímé. Jejich hlavním charakteristickým znakem je, že vývrty mají stejnou 

délku a vrtajíse kolmo k rovině čelby. Z toho vyplývá, že jednotlivé zálomové vývrty jsou 

mezi sebou navzájem rovnoběžné. Nálož je rozložena ve vývrtu po celé délce 

a konstruována jako souvislá táhlá nálož nebo dělená s mezerami. Hlavní volná plocha 

zálomových náloží je tvořena povrchem jednoho nebo několika nenabitých zálomových 

vrtů, se kterými jsou nabité zálomové vývrty rovněž rovnoběžné. Použitím tohoto typu 

zálomu docílíme poměrně velké zabírky, vyššího koeficientu využití vývrtů a malého 

odhozu horniny. Nevýhodou těchto zálomů je však omezení kvalitou horniny, 

která by ideálně měla být pevná a homogenní, bez větších ploch diskontinuit. A s tím 

související vyšší počet zálomových vrtů a větší spotřeba trhaviny. Důležitým faktorem je 

průměr nabitých a nenabitých vývrtů a způsob účinku nálože trhaviny ve vývrtech. [2] 
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Přímý zálom může být realizován jako zálom uvolňovací – válcový nebo zálom 

tříštivý kanadský. Nejpoužívanějším je však zálom uvolňovací válcový. Zálomy tříštivé 

kanadské se používají dnes už jen výjimečně, z důvodu dosahování poměrně malé zabírky 

(cca 1,2 – 1,7m) a menší spolehlivosti. Zálomy uvolňovací – válcové jsou tvořeny 

skupinou nabitých vrtů malého průměru (kolem 30 mm) a vrty nenabitými, které jsou 

obvykle vrtány ve větším průměru (50 – 200 mm). Vývrty se odpalují postupně.  

Často používaným je zálom čtvercový – Michigan a další válcové zálomy jako 

Coromant, Täby a trojúhelníkový zálom. [3] 

 

Obr. 12: Schéma čtvercového zálomu – Michigan [3] 

 

3.2  Typ zvolené trhaviny 

Volba vhodného typu trhaviny je závislá na konkrétních geologických podmínkách, 

ve kterém bude dílo umístěno. Volba je závislá především na pevnosti rozpojované 

horniny, četností a charakteristikách diskontinuit a také přítomností podzemní vody. 

 Při ražení liniových děl ve skalních horninách je často používáno průmyslových 

trhavin – důlních skalních, především želatinových typů. Tyto typy trhavin jsou velmi 

účinné. Jako hlavní složku obsahují nitroglycerin nebo nitroglykol, obvykle směs obou 

ve formě trhací želatiny.  Velkou výhodou je vodovzdornost, vyšší brizance a nízký 

kritický průměr nálože. Avšak nevýhodou je nepříznivý fyziologický účinek 

povýbuchových zplodin na lidský organizmus, což je způsobeno obsahem nitroesterů. 

Nejčastěji jsou dodávány v balení maloprůměrových i velkoprůměrových náložek. [5] 



Bakalářská práce                                                                                       Lenka Jasenovcová 

 

29 

 

Velmi efektivní a často používané jsou emulzní trhaviny (tj. trhaviny  plastikované 

vodou). Jejich základ tvoří směs nasyceného organického roztoku s olejem, 

jako senzibilizátoru je většinou použití dutých (skleněných) mikrokuliček. Z hlediska 

konzistence mohou být tekuté, gelové až plastické a obsahují kapalnou fázi, kterou obvykle 

tvoří voda. Z hlediska technologického mohou být tyto trhaviny požity v mokrých 

a zavodněných vrtech, na rozdíl od jednoduchých klasických trhavin typu DAP. 

V současnosti existuje celá řada různých trhavin tohoto typu, vyznačující se různou 

energií, citlivostí i konzistencí. Velkou výhodou emulzních trhavin je široký sortiment 

z hlediska balení. Vedle širokého sortimentu válcových náložek s průměry 30 – 80 mm 

je možné i dodání v PE pytlích a kontejnerech včetně dodávek nabíjecích (čerpacích) 

mechanizmů. Kontejner lze umístit na podvozek a pomocí hadic pohodlně nabíjet vrty 

až na několik desítek metrů. Takto lze trhavinu nabíjet do vývrtů všech úklonů 

(i dovrchně), v závislosti na konzistenci trhaviny. [3] 

 

Obr. 13: Vůz pro nabíjení trhavin, firma AUSTIN POWER [19] 

 

Vzhledem ke své vysoké manipulační bezpečnosti, nízkým kritickým průměrem 

nálože a především odolností proti vodě jsou emulzní trhaviny velmi hojně využívány 

pro trhací práce ve skandinávských podmínkách. Použití těchto typů trhavin je, ve srovnání 

s želatinovými trhavinami, jednoznačněbezpečnější a rychlejší. U emulzních trhavin 

se uplatňuje zejména neelektrický roznět, který je nejčastěji realizován neelektrickými 

rozbuškami Indetshock a Shockstar a k iniciaci je může být použita jiskrová 
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nebo mechanická roznětnice. Neelektrické přívodní vedení je zajištěno detonačními 

trubičkami. Roznět může být realizován i elektrickou rozbuškou a bleskovicí. [5] 

 

3.3 Měrná spotřeba trhaviny 

Základním parametrem trhací práce je stanovení celkové hmotnosti nálože. 

Při výpočtu celkové hmotnosti nálože nejčastěji vycházíme z měrné (specifické) spotřeby 

trhaviny. Je definována jako hmotnost trhaviny v kilogramech, které je zapotřebí 

k rozpojení 1 m
3  

Její hodnotu ovlivňuje mnoho parametrů: 

 fyzikálně mechanické vlastnostmi horniny, zejména tlaková pevnost rozpojovaného 

materiálu, 

 velikost profilu raženého důlního díla, 

 průměrem nálože, 

 pracovní schopnost použité trhaviny, 

 hustota trhaviny atd.. 

Kromě těchto základních parametrů je ovlivněna spotřeba i objektivním stavem horniny 

(vrstevnatost, pukliny, odlučné plochy atd.). [4] 

 V případě ražby ve velmi pevných horninách, bude měrná spotřeba trhaviny 

mnohem vyšší, než u méně pevných hornin. Důvodem je především vysoká pevnost 

hornin, volba výkonné trhaviny a tím i dosahovaní větších zabírek. 

3.4 Délka zabírky 

Délka zabírky bude záviset především na pevnosti horniny a zvoleném typu zálomu. 

Pokud jde o délku zabírky u přímých zálomů, ta se bude odvíjet od velikosti volné plochy 

dané velikostí volného vývrtu.  
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4 Modelový příklad návrhu trhacích prací pro tunel 

4.1  Zadání 

Zadáním úkolu pro bakalářskou práci je návrh pasportu trhacích prací pro silniční 

tunel, který je situován ve skandinávských podmínkách tvrdých, málo rozpukaných 

netlačivých hornin. Geologické prostředí, ve kterém by ražby měla probíhat, dominují 

subaerické čediče s pevností 200 MPa. Čedič můžou prokládat mezivrstevní vložky 

sedimentů a tufů malé mocnosti cca od 0,1 -0,5 m. S výskytem těchto sedimentů se nebude 

v návrhu uvažovat. Vzhledem, k malé mocnosti a malém výskytu, je můžeme zanedbat. 

Celé liniové dílo prochází mimo zóny tektonických poruch. Výška nadloží tunelu činí až 

800 m. 

 Tunel je navržen jako silniční  jednoproudový. Průjezdní průřez tunelu je dán 

norským profilem T 8,5. Celková délka díla je 1 500 m. Plocha hrubého profilu díla 

je 49,2 m
2
. Výpočet je proveden pro koeficient Protodjakonova 20. 

Celé dílo bude stabilizováno stříkaným betonem včetně prvků systémového 

nebo nahodilého kotvení pomocí svorníků typu SN a CT Bolt. Pro stříkaný beton bude 

použita mokrá směs třídy C 35/40 v tloušťce 80 mm a podle místních geologických 

podmínek bude doplňována ocelovými vlákny typu Sica Fiber CHO 65/35 NB. 

Příčný řez zadaného profilu je v příloze číslo 1.  

  



Bakalářská práce                                                                                       Lenka Jasenovcová 

 

32 

 

4.2 Výpočet parametrů trhacích prací 

 Pro provedení trhacích prací byla zvolena důlní skalní trhavina Emulgit RPT. 

Je to trhavina moderního emulzního typu charakteristická svou vysokou detonační 

rychlostí a velkou vodovzdorností. Parametry této trhaviny jsou patrné z tabulky 1. 

Tato trhaviny bude dopravována na místo spotřeby pomocí nabíjecích vozů dodaných 

výrobcem se zásobníkem 520 kg trhaviny. Výrobcem trhaviny je Explosive Service a.s. 

Do vrtů bude čerpána pomocí speciálního čerpadla v nabíjecím voze. 

Roznět náloží je uvažován jako neelektrický. Pro návrh roznětu bude použita 

neelektrická rozbuška typu INDETSHOCK  TS (Tunnel Series) a kombinovaná 

kondenzátorová roznětnice typu Micko 1 Dualvhodná pro neelektrický roznět (obr. 14). 

 

    Obr. 14: Rozbuška Indetshock TS a roznětnice Micko 1 Dual [20] 

Neelektrický roznět má řadu výhod. Mezi hlavní výhody patří vyšší bezpečnost, 

vyšší variabilita časování a efektivnější hospodaření s rozbuškami. Princip zapojení 

neelektrického roznětu je následovný. Do vrtů jsou použity rozbušky INDETSHOCK TS. 

Počinovou náložku tvoří nálož trhaviny a rozbuška do ní zasunutá. Detonační trubičky 

vyčnívající z vrtů jsou spojeny do svazků maximálně dvaceti kusů. Tyto svazky jsou 

připevněny do rozbušky Shockstar Bunch Connector. Detonační trubičky z rozbušek 

S. Bunch Connector jsou připojeny ke konektoru rozbušky Shockstar Surface 

s požadovanou délkou přívodního vedení. Spojení jednotlivých detonačních trubiček 

do svazků je patrný z přílohy 3. 
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Tabulka 1 Tabulka parametrů emulzní trhaviny Emulgit RPT 

Parametr Měrná jednotka Emulgit RPT 

Hustota nálože g 
.
 cm

-3
 1,1 ± 0,1 

Detonační rychlost m 
.
 s

-1
 4 500 

Nejmenší dovolený průměr vrtu mm 42 

Kyslíková bilance % O2 - 0,5 

Citlivost k nárazu J >50 

Výbuchové teplo kJ/kg 2 906 

Objem plynů l/kg 946 

Voděodolnost MPa 0,3 (30m) 

Teplotní rozmezí 
º
C 0 - 50 

 Zdroj: EXPLOSIVE service, vlastní úprava 

 Pro návrh trhacích prací je potřebný především výpočet těchto parametrů: 

 střední měrná spotřeba trhaviny, 

 délka zabírky, 

 parametry zálomu, 

 celkový počet vrtů v čelbě, 

 počet přibírkových vrtů, 

 hmotnost nálože v pomocných vrtech, 

 celková hmotnost nálože. 

 

4.2.1 Střední měrná spotřeba trhaviny 

 

 Dle Protodjakonova: 

      √
 

   

         
√   
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 Dle Protodjakonova upřesněný vztah: 

             (√      
 

   
)
 

 

                       (√       
  

    
)
 

 

                
  

 

 Dle Ibrajeva: 

 

         
√    √   

 
       

√      √    

   
 

               
  

 

Kde: 

  ………koeficient díla – pro horizontální a úklonná díla    = 0,25 – 0,3, volím    = 0,3 

t………koeficient pracovní schopnosti trhaviny – pro skalní horniny t = 1,2 – 1,4 

volím t = 1,3 

 

 Dle Langeforse  

     
  

   
          

  

    
     

                
  

 

 Dle MHD 
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Kde: 

qt……...měrná spotřeba trhaviny (příloha 4) 

x………koeficient struktury horniny v čelbě(tabulka 2) 

y………koeficient charakteru horniny (tabulka 3) 

 

Tabulka 2 Hodnoty koeficientu x [-] 

struktura horniny v čelbě x 

měkký proplástek, do kterého umístíme zálom 0,7-0,8 

nepravidelné vyvinutá odlučná plocha 0,8-0,9 

Nepravidelné vložky velmi pevné horniny 1,1-1,2 

ostatní 1 

Zdroj: Trhací práce a rozpojování hornin, vlastní úprava [2] 

 

Tabulka 3 Hodnoty koeficientu y [-] 

charakter horniny y 

břidličná nebo zvětralé horniny 0,7-0,9 

vrstevnatá do mocnosti vrstev 25 cm 0,9-1,0 

masivní hornina s lavicovitou odlučností 1,0-1,1 

soudržná, neporušená 1,1- 1,2 

Houževnatá, stlačená, všestranně brázděná 1,2 -1,4 

Zdroj: Trhací práce a rozpojování hornin, vlastní úprava [2] 

 Celková měrná spotřeba  qstř 

 

     
∑    
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 Měrná spotřeba v pomocných vývrtech 

 

                
  

Celková měrná spotřeba měrná spotřeba v pomocných vrtech pro trhavinu 

Emulgit RPT je 1,8 kg/m
3
. 

 

4.2.2 Délka zabírky 

Délka zabírky závisí na volbě zálomu a průměru volného (nenabitého) vrtu. 

 Maximální hodnota teoretické zabírky  

           D = 150 mm 

zt = 4,4 m 

Maximální hodnota teoretické zabírky zt je patrná z tabulky 4. 

 Skutečná zabírka 

                       

     4,18 m 

Kde: 

kv………koeficient využití vývrtu k = 0,9 – 0,9, volím k = 0,95 

Tabulka 4 Největší dosažitelná délka zabírky pro některé přímé válcové zálomy zt (m) 

Typ Průměr nenabitého vývrtu (mm) 

zálomu 2 57 75 83 2 69 100 2x 75 110 125 150 200 

Dvoj. spirálový 3,1 3,0 3,3 3,8 3,8 4,1 4,1 4,5 5,1 6,3 

Čtyřúhelníkový 2,6 2,5 2,7 3,2 3,2 3,4 3,4 3,8 4,4 5,4 

Trojúhelníkový 2,5 2,4 2,6 3,0 3,0 3,2 3,2 3,6 4,2 5,1 

Täby 2,2 2,1 2,3 2,6 2,6 2,8 2,8 3,1 3,6 4,5 

Zdroj: Trhacia technika, vlastní úprava [4]  
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4.2.3 Parametry zálomu 

Zálom pro trhací práce byl zvolen přímý – čtyřúhelníkový (typ Michigan). Střed 

tohoto typu zálomu tvoří nenabitý velkoprofilový vrt o průměru 150 mm, který vytváří 

hlavní volnou plochu pro další zálomové vrty. Zálom dotváří osm nabitých vrtů o průměru 

42 mm. Při ražení s přímým zálomem jsou vrty kolmé a jejich délka je shodná, 

pouze obrysové vrty jsou mírně ukloněny o pět stupňů. Délka teoretické zabírky byla 

zvolena 4,4 m. Délka skutečné zabírky, s ohledem na využití vrtů na 95%, bude 4,18 m. 

Jednotlivé zálomové vrty budou mít při odstřelu svůj vlastní časový stupeň 25 ms. 

Celkem bude použito pro zálom osm časových stupňů. Doba odstřelu zálomu tedy bude 

200 ms. Detonace probíhá postupně. Nejprve detonují nálože kolem volného vrtu, čímž 

zvětší volnou plochu. Nakonec detonují vnější vrty v zálomu. 

Aby bylo dosaženo kvalitního výlomu zálomu, musí být zálomové vývrty 

geometricky přesně uspořádány. Geometrie polohy vrtů závisí na následujících 

parametrech. 

 

   D = 150 mm 

   dv = 42 mm 

   f = 20 

   Fhr =49,2 m
2
    

 

 Rozteč 1. a 2. vývrtu od volného vrtu 

Rozteč nabitého a volného vývrtu u přímých zálomů musí být taková, aby 

volný vrt tvořil dostatečně velký objem pro umístění rozvolněné horniny 

 

      
   

 
 (
 

  
    ) 

      
     

 
 (
 

   
    ) 
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Kde: 

kn………koeficient nakypření kn = 1,6 – 1,9, volím kn= 1,7 

 

 Rozteč 3. a 4. vývrtu od volného vrtu 

                  

 

Kde: 

b………rozteč 3. a 4. vývrtu od volného vrtu  

 Objem rozpojovaných náloží 3. a 4. 

        (    
   

 
)     

        (        
       

 
)      

                  
  

 

        (    
   

 
) 

        (        
       

 
) 

                  
  

Podmínka     (volný objem je větší než objem rozpojovaný), je splněna. 

 

 Hustota nálože 1. – 4. vývrtů dle Langeforse 

                  
   √(

 

 
)
 

 (  
 

 
) 
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   √(

   

   
)
 

 (    
   

 
) 

                     
   

 

 Hmotnost nálože 1. - 4. Vývrtu 

                                  

                   

 

 Záběr 5. – 8. vývrtu 

               √        √          

                 

 

                                      

                   

Kde: 

wmax………maximální záběr nálože v závislosti na koncentraci nál. p a šířce B, 

 hodnota byla zvolena z přílohy 5, wmax = 0,5 m 

Δ………odchylka při vrtání Δ = 1,0 – 1,2       , volím Δ = 1,2        

 

 Hmotnost nálože v 5. – 8. Vývrtu 

                      

                       

                             

 Celková hmotnost zálomové nálože 
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Hmotnost náloží v jednotlivých osmi vrtech je 2,7 kg. Celková zálomová nálož je 

tedy 21,6 kg 

 

 

Obr. 15: Detail navrženého zálomu Michigan 
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4.2.4 Celkový počet vrtů v čelbě 

 Dle Protodjakonova 

                  √
 

   
     

                  √
  

    
      

                   

 

 Dle Protodjakonova upřesněný vztah 

              (√      
 

√   
)

 

     

              (√       
 

√    
)
 

      

                    

 

 Dle Bogomolova 

                  √
 

   
     

                  √
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 Celkový počet vrtů v čelbě 

   
∑  
 

    
               

 
 

            

Celkový počet vrtů v čelbě je 128. 

 

4.2.5 Počet přibírkových vývrtů 

 

        

         

            

 

Celkový počet nabíjených vrtů pro ražbu bude 128 vrtů. Celkový počet je tvořen 

součtem přibírkových a zálomových vrtů. Počet přibírkových vrtů je tedy roven 120. 

 

4.2.6 Hmotnost nálože v pomocných vývrtech 

 

 Objem zálomu  

 

                 

        
  

 Hmotnost nálože v pomocných vrtech 

 

      (         ) 

       (            ) 
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 Hmotnost nálože v jednom pomocném vrtu 

 

    
  

  
 

    
   

   
 

                          

 

 Celková hmotnost trhaviny v pomocných vrtech 

                         

         

 Celková hmotnost nabíjené emulzní trhaviny v přibírkových vrtech je 384 kg. 

 

4.2.7 Celková hmotnost nálože 

        

             

          

 

Celková hmotnost trhaviny zahrnuje hmotnost trhaviny v přibírkových i 

zálomových vrtech a je rovna 406 kg 
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4.3 Rozmístění pomocných vrtů na čelbě 

Základním parametrem pro rozmístění vrtů (náloží) v čelbě je hodnota maximálního 

směrného odporu      (max. záběru). 

     √
 

  
      √

    

   
 

     0,61 m 

 

Kde: 

l………hmotnost souvislé nálože o délce 1 m (kg/m) 

  0,67 kg/m 

Vrty rozmístíme dle následujících pravidel 

a) Maximální rozteč obrysových vrtů při počvě díla 

                        

b) Maximální rozteč obrysových vrtů na bocích a ve stropě díla 

                        

 

 

Přesné rozmístění vrtů v čelbě zřejmé z přílohy 2. Na čelbě díla bude vrtáno celkem 

128 nabitých vrtů, které budou rozloženy do sedmnácti časových stupňů. Celková doba 

odpalu náloží tedy bude 425 ms. Časování jednotlivých vrtů je detailně rozpracováno 

v příloze 6 a 7. Svazky detonačních trubiček k neelektrickému roznětu jsou rozkresleny 

v příloze 3. 
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5 Závěr 

Cílem této práce je popsání způsobu ražby Norské tunelovací metody pomocí vrtno -

trhacích prací a návrh tunelu touto metodou. 

První kapitola byla zaměřena na teoretickou část bakalářské práce a popisovala 

skandinávskou metodu ražení zejména její hlavní rysy. Způsob popisované ražby 

se zaměřoval především na trhací práce včetně jednotlivých cyklických operací. Kapitola 

obsahuje také bližší seznámení s geologií severských zemí. Byly zde uvedeny významné 

stavby v severských zemích, které byly raženy touto metodou. U těchto staveb byla 

popsána technologie a také konkrétní problémy, které během realizace nastaly. 

Druhá kapitola teoreticky popisuje jednotlivé aspekty ovlivňující návrh trhacích prací 

v prostředí velmi pevných hornin. Rozebrán je zde nejvhodnější typ zálomu pro tyto 

horniny. Zdůrazněny jsou jeho charakteristické znaky, hlavní výhody a nevýhody použití. 

Jedním z nejdůležitějších prvků při návrhu je také typ zvolené trhaviny. Navrhnuty 

a popsány jsou nejvhodnější typy trhavin s ohledem na pevnost a rozměry díla. Zmíněna je 

i volba roznětu. Dále jsou objasněny parametry ovlivňující měrnou spotřebu trhaviny 

a délka zabírky. 

 Poslední kapitola se týkala návrhu trhacích prací pro silniční tunel ve skandinávských 

podmínkách. Pro návrh trhacích prací byl proveden výpočet hlavních parametrů trhacích 

prací a přesné umístění jednotlivých vrtů. Pro provedení trhacích prací byla zvolena důlní 

skalní trhavina Emulgit RPT. Jedná se o trhavinu moderního emulzního typu 

charakteristickou svou vysokou detonační rychlostí a vodovzdorností. Roznět bude 

realizován jako neelektrický pomocí rozbušky INDETSHOCK TS (Tunnel Series) 

a kombinovanou kondenzátorovou roznětnicí typu Micko 1 Dual. 

 Volba zálomu závisela především na pevnosti horniny a také velikosti raženého díla. 

Vzhledem k pevnosti horniny, která činila dvě stě MPa a velikosti díla, jež bylo 49,2 m
2
, 

se zdál nejvhodnějším řešením zálom přímý typu Michigan. Tento zálom 

je charakteristický tím, že jeho vrty jsou kolmé a jejich délka je shodná. U těchto typů 

zálomu je dosahováno velkých zabírek. V našem případě byla stanovena teoretická zabírka 

4,4 m, v závislosti na velikosti volného vývrtu zálomu, který činil 150 mm. Z této 

teoretické zabírky se vypočítala velikost skutečné zabírky 4,18 mm, když vezmeme 

v úvahu využití vrtů na 95%. 
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Zálom typu Michigan se skládal z volného vývrtu průměru 150 mm umístěného 

uprostřed zálomu a z osmi nabitých vrtů průměru 42 mm. Zálomové vrty budou mít 

při odstřelu svůj vlastní časový stupeň 25 ms. Celkem tedy bude osm časových stupňů 

pro osm nabitých vrtů. Celková doba odstřelu zálomu bude 200 ms. Aby bylo dosaženo 

co nejkvalitnějšího výlomu zálomu, bylo vypočítáno přesné geometrické umístění 

zálomových vrtů. Rozteč prvního a druhého vrtu od volného vrtu se stanovila na 256 mm. 

Totožná hodnota vyšla i u třetího a čtvrtého vrtu, vzhledem k čtvercovému uspořádání 

zálomu. Dále bylo zapotřebí vypočítat volný objem a objem rozpojovaných náloží. A tím 

potvrdit podmínku, že volný objem je větší než objem rozpojovaných náloží. Na jeden 

zálomový vrt připadne 2,7 kg trhaviny. Celkem pro celý zálom je zapotřebí 21,6 kg 

trhaviny.  

Dalším úkolem bylo určení celkového počtu vrtů v čelbě a tím i celkové spotřeby 

trhaviny. Celkový počet vrtů v čelbě byl stanoven na sto dvacet osm. Z tohoto počtu tvoří 

osm vrtů zálom. Z této skutečnosti vyplývá, že počet přibírkových vrtů je 120. Z vypočtené 

hodnoty 3,2 kg trhaviny na jeden pomocný vrt stanovíme celkovou hodnotu trhaviny 

v pomocných vrtech, která činí 382 kg kilogramu trhaviny. Absolutně celkovou hmotnost 

trhaviny, která je za potřebí k provedení odstřelu je 406 kgtrhaviny. K celkové hmotnosti 

trhaviny v přibírkových vrtech připočteme trhavinu potřebnou do zálomových vrtů. Přesné 

rozmístění jednotlivých vrtů a časování náloží je patrné z přílohy 2. 

Na čelbě díla bude vrtáno celkem 128 nabitých vrtů, které budou rozloženy 

do sedmnácti časových stupňů. Celková doba odpalu náloží tedy bude 425 ms. Časování 

jednotlivých vrtů je detailně rozpracováno v příloze 6 a 7. Svazky detonačních trubiček 

k neelektrickému roznětu jsou patrné z  přílohy 3. 

Vzhledem k stále větším požadavkům na dopravu a infrastrukturu je do budoucna 

plánováno v severských zemích mnoho staveb, při kterých bude zapotřebí překonávat 

masivní hory a pohoří. Proto je z mého pohledu ražba pomocí Norské tunelovací metody 

s využitím trhacích prací v těchto oblastech stále aktuální a bude se dále rozvíjet. 
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