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Anotace 

Ve vypracované bakalářské práci je návrh na modernizaci trhacích prací na lomu 

Hranice. V první části této práce je celkový popis geologie, geografie a hydrogeologie 

lomu Hranice. Druhá část práce je zaměřena na zhodnocení dosavadního stavu trhacích 

prací, které firma CEMDEST s.r.o. aplikuje v praxi. Další část je samotným návrhem 

modernizace, která zahrnuje vrtné práce, výpočty, perspektivní technologie aţ po samotný 

odstřel.  Poslední část bakalářské práce je soustředěna na samotné technicko-ekonomické 

vyhodnocení  navrţeného řešení, celé modernizace s původním návrhem trhacích prací.  

Klíčová slova: trhací práce; clonové odstřely; vrtná souprava; modernizace 

Summary 

The submitted thesis is a proposal to modernize blasting at the quarry boundary. In the first 

part of this work is a general description of the geology, geography and hydrogeology 

quarry boundary. The second part focuses on the evaluation of the state of blasting by the 

company Cemdest applied in practice. Another part is a design upgrade that includes 

drilling, calculations, promising technologies to the actual shoot. The last part of the thesis 

is focused on the very technical-economic evaluation of the proposed solution, the 

modernization of the original proposal blasting. 

Keywords: blasting; blasting aperture; drilling rig; modernization 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seznam použitých zkratek: 

TVO Technický vedoucí odstřelu 

CO Clonové odstřely 

ČBÚ                                                Český báňský úřad 

JZ                                                     Jihozápad 

JV                                                    Jihovýchod 
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1   Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout pro firmu Cemdest s.r.o. částečnou 

modernizaci clonových odstřelů, se záměrem pouţití modernějších trhavin, tak aby dopad 

na ţivotní prostředí byl minimální. Clonové odstřely jsem zpracovala pro lom Hranice, ve 

kterém je těţena cementářská surovina pro výrobu slínku v závodě cementárna Cement 

Hranice a.s.. 

V současné době, kdy trh nabízí nepřevratné mnoţství moderních technologií a 

moderních postupů je nezbytné vylepšovat a modernizovat veškeré projekty, ať uţ 

clonových odstřelů nebo i vrtných prací aţ po pouţívané trhaviny a vše s nimi spojené. 

Neméně důleţitou otázkou je také ekonomická stránka těchto technologií. 
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2    Geografie, geologie a hydrogeologie ložiska 

Lom Hranice je rozfárán 6-ti etáţemi na kótách 270, 280, 295, 310, 330 a 350 m 

n. m., přičemţ etáţe 270 a 280 m n. m. jsou zahloubeny pod úroveň okolního terénu. 

2.1    Geografie lomu Hranice 

Loţisko Hranice se nachází v okrese Přerov na katastrálním území obcí Hranice 

na Moravě, Hluzov a Černotín. Je tvořeno plochým návrším hluzovského kopce 

s relativním převýšením 110 m ( absolutní výška je 260 m n.m. ). Má tvar protáhlý ve 

směru S – J, délka je cca 3 km, šířka je 0,6 – 1 km. Cementárna je situována při 

severozápadním okraji loţiska.   

2.2    Geologie lomu Hranice 

Loţisko má značně sloţitou tektonickou stavbu, ovlivněnou hercynským 

vrásněním, saxonskými pohyby a mladou tektonikou karpatského směru. Významnými 

tektonickými liniemi je rozděleno na tři různě postavené kerní celky: 

- Východní kra s úplným stratigrafickým sledem vápenců, vysokoprocentní 

vápence se nacházejí pod úrovní 270 m n.m., mocnost sialitů narůstá aţ na 80 

m 

- Západní kra od východní strany je oddělena přesmykem ve směru SSV – JJZ, 

vykazuje nejlepší surovinovou skladbu pro cementářskou výrobu 

- Jiţní kra ve které je otevřen sousední lom Černotín je oddělena zlomem ve 

směru JZ – JV, její stavba je značně sloţitá. [4]        

Loţisko tvoří dva základní typy cementářských surovin, prvními jsou karbonátové 

suroviny , které tvoří různé typy vápenců o různém typu stáří ( devon aţ spodní devon ) a 

sialitické korekce, coţ jsou neogenní sedimenty karpatské série a kvartérní sedimenty. 

Karbonátové suroviny představují: 

- vilémovské vápence ( korálové ) 

- křtinské vápence ( hlíznaté ) 

- plástevné vápence ( laminované ) 

- organo-detrické vápence  
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- laţánecké vápence 

- vápencové brekcie 

- černotínské slepence 

- výplně krasových dutin 

Sialitické suroviny představují: 

- neogenní jíly 

- vápnité a písčité jíly 

- pískovce 

- písčitojílovité štěrky 

- kvartérní-soliflukční prohnětené slíny a jíly 

- suťové hlíny a sutě 

2.3    Hydrogeologie lomu Hranice 

Loţisko je odvodňováno řekou Bečva a jejími přítoky. Hladina podzemních vod 

je volná a pohybuje se v rozmezí 264 – 350 m n.m.. U zahloubení lomu pod úrovní terénu 

dochází k hromadění dešťových sráţek na bázi lomu. Pro shromaţďování těchto sráţek je 

na etáţi 270 vybudována akumulační nádrţ. Pro odčerpání vody je zde zřízena čerpací 

stanice. [4]        

 Oblast se nachází v ochranném pásmu 2. a 3. stupně lázní Teplice na Bečvou. 

Stupeň zkrasovění je velmi nízký. 

 
Obrázek č. 1: Lom Hranice I. 
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3   Současný stav provádění trhacích prací na lomu 

3.1    Vrtné práce 

V současnosti k provádění vrtných prací slouţí vrtné soupravy HAUSHERR 

HBM 60 rotačně řezným způsobem vrtaní. 

Vrtná schémata a charakteristické řezy typických clonových odstřelů jsou 

zakresleny v grafických přílohách. Odstřely jsou prováděny jako jednořadé či dvouřadé. 

Ve většině případů jsou prováděny podvrtáním paty stěny řadami patních vrtů o průměru 

95 mm a roztečí 2-3 m. Patní vrty délky v délkách 6-12 m jsou vedeny jako úpadní se 

sklonem 10°.    

V ojedinělých případech, v okrajových partiích lomů, kde výška stěny klesá pod 

12 m a terén nad stěnou je nezpůsobilý pro podjezd vrtných souprav, jsou prováděny 

clonové odstřely řadami patních vrtů, které jsou střídavě rozmístěny. Rozteče vrtů od 1 do 

2 m volí TVO tak, aby byla dodrţena potřebná specifická spotřeba trhavin. 

Záhlavní vrty jsou prováděny v průměrech 95, 100 a 115 mm podle konkrétních 

podmínek místa připraveného odstřelu. Pouţitý průměr stanoví TVO  ve stádiu projekce 

odstřelu. Délka vrtu odpovídá výšce etáţe a sklonu etáţe, v případě, kdy nejsou prováděny 

patní vrty jsou záhlavní vrty převrtány o max. 2 m pod úroveň paty stěny. [3] 

Sklon vrtů je volen dle sklonů stěn etáţe, optimální hodnota je 70°. 

 Záběr vrtů [m] Rozteč [m] 

Jednořadé odstřely 5,3 – 6,0 2,7 – 3,5 

Dvouřadé odstřely 

( 1. řada ) 

5,3 – 6,0 2,7 – 3,5 

Dvouřadové odstřely 

( 2. řada ) 

4,0 – 4,7 4,0 – 4,7 

Tabulka č.1:  Záběry a rozteče vrtů 

3.2    Výpočet náloží 

Je prováděn dle vzorce, který vychází z mnohaletého ověření specifické spotřeby 

trhavin a rozpojovaného objemu horniny. 

Ncelk. = q . ( W1 . n1 + W2 . n2 ) . H . L . s 
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q = specifická spotřeba trhavin v [kg.t
-1

] 

W1 = záběr vrtů první řady v [m] 

W2 = záběr vrtů druhé řady v [m] 

n1 = počet vrtů první řady 

n2 = počet vrtů druhé řady 

H = výška stěny v [m] 

L = rozteč vrtů v řadě, stejný v obou řadách 

s = specifická hmotnost horniny [t.m
-3

] 

 

3.3    Specifická spotřeba trhavin 

Specifická spotřeba trhavin se pohybuje v mezích 0,13 kg.t
-1

 aţ 0,18 kg.t
-1

 

s průměrnou hodnotou 0,15 kg.t
-1

 dle rozpojitelnosti horniny v místě odstřelu. 

V partiích tence zvrstvených vápenců specifická spotřeba dosahuje hodnoty 0,13 

kg.t
-1

 a TVO můţe volit průměr vrtů 115 mm. Vápence uloţené v mocných lavicích 

vyţadují pro docílení drobné fragmentace odstřelu specifickou spotřebu 0,18 kg.t
-1

 

s hustou vrtnou sítí vrtů o průměru 95 mm, středně rozpojitelné partie lomů dosahují 

specifické spotřeby 0,15 kg.t
-1

 při průměrech vrtů 95 a 100 mm. [3] 

.     

3.4    Výpočty náloží dle jednotlivých použitých parametrů vrtů 

3.4.1     Vrty o průměru 115 mm, specifická spotřeba 0,13 kg/t 

Jednořadý odstřel 

nzáhl. Volen 30 vrtů, npat. = 52 vrtů 

Ncelk. = 0,13 . 6. 30,0 . 20 . 3,5 . 2,7 = 4 422,60 kg 

Npat.= 52 á 6 m á 18 kg = 936 kg 
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Nzáhl.vrtu = 4 422,6 – 936 = 3 486,6 : 30 ≅ 116 kg 

Ncelk = 3 480 + 936 ≅ 4 416 kg 

Dvouřadý odstřel 

n1 = n2 = 19, npat = 33 vrtů 

Ncelk = 0,13 . ( 6,0 . 19 + 4,7 . 19 ) . 20,0 . 3,5 . 2,7 = 4 995,08 kg 

Npat = 33 á 9 m á 25 kg = 825 kg 

Nzáhl.vrtu = 4 995,08 – 825 = 4 170,08 : 38 ≅ 109,5 kg 

Ncelk = 4 161,0 + 825 ≅ 4 986 kg 

 

Velikost celkové náloţe nepřesáhne 5000 kg. Rozsah odstřelu ( počet řad, počet 

vrtů a jejich průměr, záběry a rozteče ) určí TVO ve zkráceném projektu kaţdého odstřelu 

na základě provedeného výpočtu náloţí tak, aby nedošlo k překročení omezujících 

podmínek stanovených na základě dlouhodobého stabilního monitorování skutečně 

dosahovaných hodnot rychlosti kmitání. [3] 

3.5     Výpočet bezpečnosti roznětu 

Výpočet bezpečnosti roznětu je prováděn ve zkráceném projektu kaţdého odstřelu 

a po změření skutečného odporu roznětného okruhu je znovu kontrolován. 

Pro výpočet jsou pouţívány vzorce: 

a.) LZ = 
𝑈𝐶

2  .𝐶

2.( 𝑛2 .  𝑅𝐻𝑉 + 𝑅𝑆  )
 . ( 1−  𝑒

− 2𝑡

𝜏   ) 

b.) 𝜏 = 𝐶 . ( 𝑅𝐻𝑉 +  
𝑅𝑆

𝑛2 ) 

c.) 𝐵 =  
𝐿𝑍

𝐿𝑍𝑣𝑦𝑝
 

LZ = záţehový impuls [J.ohm
-1

] 

UC = napětí kondenzátorů [V] 
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C = kapacita kondenzátorů [F] 

n = počet větví 

RHV = odpor hlavního roznětného vedení [ohm] 

RS = součet odporů všech rozněcovadel [ohm] 

e = základ přirozených logaritmů 

t = minimální reakční doba [s] 

LZ = záţehový impuls [J.ohm
-1

] 

LZvyp = vypočtený záţehový impuls [J.ohm
-1

] 

B = bezpečnost roznětu 

τ = časová konstanta vybíjení kondenzátorů 

3.6     Používané trhaviny 

Firma CEMDEST s.r.o. dnes pouţívá výhradně trhaviny české firmy STV Group 

a.s.  

Jako trhavinu pro počinové náloţe pouţívá Poladyn 31 ECO pr. 65 mm (1 ks 2,5 

kg), do zvodnělých vývrtů a pro nabíjení patních vývrtů pouţívá trhavinu Emonit pr. 75 

mm (1 ks 2,5 kg), pro nabíjení suchých záhlavních vývrtů pouţívá trhavinu Dapmon 30 

(spotřeba cca 8 kg/ 1 bm vývrtu).  

Ve vývrtech přesahující délku 10 m pouţívá 2 počinové náloţe, v patních 

vývrtech jednu počinovou náloţ. Pro roznět pouţívá elektrických rozbušek DeM-S. [3] 

 

3.7     Ucpávka 

Ucpávka je velmi důleţitá z hlediska kladení odporu napěťovým vlnám. 

Důleţitost ucpávky se s délkou vrtu sniţuje. [1] 
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Všechny nabité vrty musí být ucpány. K ucpání záhlavních vrtů moţno pouţít 

odvrtané vápencové drtě, popřípadě písku či vysokopecní strusky volným zasypáním zbylé 

části vrtu po jeho nabití. Délka ucpávky je minimálně 4 m. 

Patní vrty jsou ucpávány ručně vysokopecní struskou v předem připravených 

„náloţkách“ v umělých střevech. Minimální délka ucpávky jsou 2,5 m. 

Pro nabíjení vrtů a jejich ucpávání platí zákaz pouţití pneumatických nabíjecích a 

zafoukávacích zařízení. 
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4   Návrh modernizace trhacích prací  

4.1    Clonové odstřely (CO) 

Clonové odstřely mají vrty uspořádány v pravidelných odstupech v jedné aţ třech 

řadách, zhruba rovnoběţných se sklonem lomové stěny. Vrty mají průměry od 60 do 200 

mm, o délkách podle výšky těţené etáţe, které lze pokládat za optimální od 12 do 20 m. I 

kdyţ moderní vrtací soupravy umoţňují vrtat do značných hloubek, tak je u většiny 

vrtacích souprav hranicí efektivnosti vrtání hloubka 30 m. Rovněţ nabíjení dlouhých vrtů 

je zdlouhavé a s ohledem na moţnosti uvíznutí při sypání trhavin, mohou vzniknout 

mezery v jejím sloupci. 

Vrty jsou zpravidla úpadní, buď svislé nebo úklonné, ve výjimečných případech 

vodorovné, popřípadě kombinované s vrty dovrchními. Mohou být uspořádány i vějířovitě. 

Z ohledu na technologie vrtání a nabíjení i z ohledu na bezpečnosti práce je vrtání shora 

dolů lepší. 

Clonové odstřely jsou nejefektivnějším způsobem k rozpojování za pomoci trhací 

práce. Jsou tvořeny soustavou navzájem spolupůsobících táhlých náloţí umístěných ve 

svislých nebo šikmých vrtech. [2] 

Pro správné pouţití clonového odstřelu musí být splněny tyto podmínky: 

- sklon lomové stěny se musí pohybovat 60 aţ 80°, 

- lomové stěna musí mít alespoň 10 m, 

- hornina musí být na tolik pevná, aby umoţnila vyvrtání potřebně dlouhých 

vývrtů,  

- rozpojovaný masiv musí být celistvý, nepoškozený, 

- s potřebným dosahem a minimální obsluhou, 

- vhodně upravený terén pro pojíţdění vrtací soupravy. [2] 
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Obrázek č. 2:  Clonový odstřel 

 
Za jednu z nejnákladnějších operací se povaţuje vrtání, z čehoţ vyplývá, ţe velmi 

důleţitým faktorem ovlivňujícím efektivnost celého odstřelu je výška a sklon stěny.  

Výška lomové stěny při CO se při současném stavu vrtací techniky pohybuje 

v rozmezí 10 aţ 25 m (výjimečně 30 m), přičemţ je povaţovaná výška 15 aţ 20 m 

z hlediska bezpečnosti práce i technologie následných operací za optimální. [2] 

Menší výška stěny má výhody, mezi které patří: 

- lomová stěny je zaměřena jednodušší a přesnější 

- nabíjení kratší vývrty jsou nabity spolehlivěji, 

- menší velikost náloţe, 

- niţší seizmický účinek, 

- niţší výška rozvalu rubaniny a snadnější a bezpečnější nakládání, 

- moţnost selektivní těţby. [2] 

 

 

4.2    Modernizace vrtných technologií 

V současnosti k provádění vrtných prací na lomu Hranice slouţí vrtné soupravy 

firmy HAUSHERR HBM 60 rotačně řezným způsobem vrtání.  
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Obrázek č. 3:  Vrtná souprava HAUSHERR HBM 60 I 

 
Výrobce HAUSHERR BOHRTECHNIK, UNNA, SRN 

Hmotnost 24 t 

Motor DEUTZ – diesel BF – 513 F 

Výkon motoru 185 kW – 2200 otáček/min. 

Kompresor Demag 

Výkon kompresoru 12 barů – 10m
3
/min. 

Délka vrtu 32 m 

Průměr vrtu 80 – 105 mm 

Tabulka č. 2:  Technické parametry vrtné soupravy HAUSHERR HBM 60 I 
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Mnou navrţená vrtná souprava je od firmy Atlas Copco, která má mnoho výhod z hlediska 

nízké spotřeby paliva, má jednu z nejlepších kvalit vrtu a má vysokou produktivitu 

v náročných horninách. Její jedinečný systém COPROD představuje zatím energeticky 

nejefektivnější navrţený vrtací systém. 

 
Obrázek č. 4 : Vrtná souprava Atlas Copco ROC F9 
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  Výrobce Atlas Copco 

Hmotnost 15, 6 t 

Motor Caterpillar C9 

Výkon motoru 224 kW – 2000 otáček/min. 

Kompresor Atlas Copco OIS M01 

Výkon kompresoru FAD 213 dm
3
/s při tlaku 12 barů 

Délka vrtu 32 m 

Průměr vrtu 90 – 127 mm 

Tabulka č. 3:  Technické parametry vrtné soupravy Atlas Copco ROC F9 

 

4.3.    Výpočty vrtných prací a náloží 

H = 20 m;  Tr = 800 kg.m
-3

;  q = 0,15 kg.t
-1

;  α = 60°;  m = 0,8 m; d = 115mm;  

kde:  

H……….výška lomové stěna [m] 

Tr………náloţová hustota trhaviny [kg.m
-3

] 

kn……....koeficient nabíjení vrtu [-] 

α……......úhel lomové stěny [°] 

m……….součinitel přiblíţení vrtů [přibliţně 0,8] 

d………..průměr vrtu [mm] 

q………. specifická spotřeba trhaviny ( 0,15 kg.t
-1

 x 2,7 t.m
-3

 = 0,405 kg.m
-3

) 

 Výpočet koncentrace náloţe p [kg.m
-1

] 

Vv =  
𝜋  .  𝑑2

4
 . 𝑙𝑛  

Vv = 
3,14 .  0,1152

4
 .1 

Vv = 0,0103 kg.m
-3

 



Tereza Králová: Modernizace trhacích prací na lomu Hranice 

 

 

14 

 

p = Vv . Tr . kn  

p = 0,0103 . 800 . 0,85 

p = 7,004 kg.m
-1

 

kde: ln.................nabitá délka vrtu [m] 

 Výpočet horizontální úsečky odporu v úrovni hlavy etáţe první řady X [m] 

X = 
 0,5 .  𝑝2 . 𝑠𝑖𝑛2𝛼  + 4 .  𝑝  .  𝑞  .  𝑠𝑖𝑛𝛼  .  𝐻 .  𝐿 − 0,7 .  𝑝  .  𝑠𝑖𝑛𝛼

2 .  𝑞  .  𝑚  .  𝐻 .  𝑠𝑖𝑛𝛼
 

X = 
 0,5 . 72 .  𝑠𝑖𝑛260° +4  .  7 .  0,405 .  𝑠𝑖𝑛60° .  20 .  23,09  − 0,7 .7 .𝑠𝑖𝑛60°

2 .  0,405 .  0,8 .  20 .  𝑠𝑖𝑛60°
 

X = 5,62 m 

 Výpočet úsečky nejmenšího odporu – záběr W [m] 

W = X . sinα 

W =  5,62 . sin60° 

W = 4,87 m 

 Výpočet rozestupů v řadě a [m] 

a = m . W 

a = 0,8 . 4,87 

a = 3,9 m 

 Vzdálenost mezi jednotlivými řadami b [m] 

b = 0,75 . W 

b = 0,75 . 4,87 

b = 3,7 m 

 Výpočet podvrtání vrtu pod úroveň etáţe Lp [m] 
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Lp = 0,3 . W 

Lp = 0,3 . 4,87 

Lp = 1,46 m 

 Stanovení délky ucpávky Lu [m] 

Lu = W = 4,87m 

 Výpočet hmotnosti náloţe jednoho vrtu Nv [kg] 

Nv = p . (L + Lp – Lu) 

Nv = 7 . (23,07 + 1,46 – 4,87) 

Nv = 137,8 kg 

4.4      Návrh nových trhavin 

Pro účely mé bakalářské práce jsem se rozhodla pouţít trhaviny firmy Austin 

Powder Service CZ s.r.o. a to pro počinové náloţe trhavinu Austrogel P1 pr. 65 mm (1 ks 

2,5 kg), pro suché záhlavní vývrty trhavinu Austinit 3 ECO. 

 Tento typ trhaviny je cenově dostupnější, výkonnější, u Dapmonu 30 cca 8 kg na 

běţném metru vývrtu. Tyto trhaviny vynikají výbornými vlastnostmi, mají minimální vliv 

na ţivotní prostředí.  

Vývrty budou suché, proto zbylá náloţ bude tvořena trhavinou Austinit 3 ECO.  

Z praktického hlediska jsem pro jednořadý odstřel zvolila 18 vrtů, tudíţ bude 

spotřeba trhaviny 2480 kg, pro dvouřadý odstřel bude potřeba 36 vrtů a spotřeba trhavin 

bude 4960 kg. Výpočet jsem provedla pouze pro záhlavní vrty, v mém návrhu modernizace 

jsem nepočítala s patními vrty z důvodu bezpečnosti práce. 

Na lomu Hranice nesmí velikost celkové náloţe přesáhnout 5000 kg. Tento fakt 

byl pro mě limitující a podařilo se mi ho dodrţet. 
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V případě porušení této velikosti by mohlo dojít k neţádoucím účinkům např. 

k nadměrným seizmickým účinkům, které by mohly ohrozit poutní místo Kostelíček, které 

se nachází asi 2 km od lomu. 

Vlivem těţby docházelo po desetiletí k narušování statiky Kostelíčka, při poslední 

generální opravě byla celá budova staţena ocelovým lanem. [6] 

V současné době jsou seizmické účinky všech clonových odstřelů zaznamenávány 

na dvou stabilních stanovištích a to v objektu Kostelíčka a dále v rodinném domku č. p. 

1072. Obě dvě stanoviště jsou  osazeny seismografy značky INSTANTEL, měření probíhá 

od 19.5.1994.  

Výsledky měření včetně návrhu dílčích náloţí na časový stupeň jsou vţdy za uplynulý rok 

zpracovány ve Zprávách o seizmickém měření. Naměřené hodnoty jsou pod přípustnou 

mezí dle platné normy ČSN 73 0040. 

 

Obrázek č. 5: Letecký pohled na lom Hranice, kde šipka poukazuje na poutní místo 

Kostelíček 
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4.5      Výpočet bezpečnosti roznětu 

Pro roznět zvolím elektrické rozbušky DeM-S s délkou přívodního vodiče 25 m 

(hloubka vrtu 23,09 m).  

Celkový odpor této rozbušky je 5,4 ohmů. Odpor přívodního vedení v délce 100 

m je 5 ohmů.  

Obrázek č. 6: Austinit 3 ECO  

 

Roznětná síť elektrického roznětu bude provedena dle § 57 vyhl. ČBÚ č. 72/1988 

Sb., o pouţívání výbušnin. 

DeM-S 25m – 18 ks ( pro jednořadý odstřel ) a 36 ks ( pro dvouřadý odstřel) 

Pouţité vzorce: 

LZ = 
𝑈𝐶

2  .𝐶

2.( 𝑛2 .  𝑅𝐻𝑉 + 𝑅𝑆  )
 . ( 1−  𝑒

− 2𝑡

𝜏   ) 

𝜏 = 𝐶 . ( 𝑅𝐻𝑉 +  
𝑅𝑆

𝑛2
 ) 

B = 
𝐿𝑍𝑣𝑦𝑝

𝐿𝑍
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kde: LZ = záţehový impuls [J.ohm
-1

] 

UC = napětí kondenzátorů = 1200 V 

C = kapacita kondenzátorů = 25.10
-6

 F 

n = počet větví = 1 větev 

RHV = odpor hlavního roznětného vedení = 5 ohmů 

RS = součet odporů všech rozněcovadel =102,2 ohmů a 194,4 ohmů 

e = základ přirozených logaritmů 

t = minimální reakční doba = 0,004 s 

LZ = záţehový impuls [J.ohm
-1

]  

LZvyp = vypočtený záţehový impuls [J.ohm
-1

] 

B = bezpečnost roznětu 

τ = časová konstanta vybíjení kondenzátorů 

              RS = 18 x 5,4 = 97,2 ohmů + 5 ohmů  ≅ 102 ohmů ( pro jednořadé odstřely) 

RS = 36 x 5,4 = 194,4  + 5 ohmů ≅200 ohmů ( pro dvouřadé odstřely) 

τ = 200 x 25.10
-6

 

τ = 0,00500 

LZ =  
1200 2 .  25.10−6

2 .  200
 . ( 1 −  𝑒

− 2 .  0,004

0,00500   ) 

LZ = 0,07183 J. ohm
-1 

 

B = 
71,03

18
 

B = 3,99 vyhovuje 
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5   Technicko-ekonomické vyhodnocení navrženého řešení 

5.1       Ekonomické zhodnocení firmy CEMDEST s.r.o. 

Jednořadý odstřel: 

Záhlavní vrty                             30 vrtů ( délka vrtu 21,5 = 20 m / sin70° ) 

Patní vrty                                   52 vrtů ( délka vrtu 6 m ) 

Průměr vrtu                                115 mm 

Odvrt                                         30 x 21,5 m + 52 x 6 m = 957 m 

Spotřeba nafty                           1,2 l/m ( dle obsluhy stroje ) 

Celkem nafty                             957 m x 1,2 l.m
-1

 = 1148 l 

Výnos                                         cca 34000 t 

Spotřeba trhavin                        4 416 kg 

Měrná spotřeba                          0,13 kg.t
-1

 

Výtěţnost                                  34000 t : 957 m = 35,5 t.m
-1 

Cena celkem za trhaviny a rozbušky: 104748.- Kč 

Cena za naftu ( cca 35 Kč/l ) : 1148 x 35 Kč = 40180.- Kč 

Cena za rozpojenou tunu ( trhaviny + rozbušky )  = 6,07 Kč.t
-1 

Cena za rozpojenou t ( trhaviny + rozbušky + nafta )  = 7,25 Kč.t
-1

 

Výpočet Emonitu 52 pat 52 x (18 kg – 2,5 kg počin) = 806 kg  

Výpočet Poladyn 30 vrtů x 2,5 kg x 2 ks (dva počiny) + 52 vrtů x 2.5 kg = 280 kg  

Výpočet Dapmon 30 4416 – 806 – 280 = 3330 kg  
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TRHAVINY MNOŢSTVÍ CENA ( 1 kg, 1 ks) CELKOVÁ CENA 

Dapmon 30 3300 kg    20.-Kč 66 000.-Kč 

Emonit   806 kg     25.-Kč 20 150.-Kč 

Poladyn 31 ECO   280 kg     37.-Kč 10 360.-Kč 

DeM – S – 25m     30 ks 98,15.-Kč   2 994.-Kč 

DeM – S – 12 m     82 ks 63,95.-Kč   5 244.-Kč 

Tabulka č. 4: Skutečná spotřeba trhavin a rozbušek firmy CEMDEST pro jednořadý                 

odstřel 

 

Dvouřadý odstřel: 

Záhlavní vrty                             38 vrtů 

Patní vrty                                   33 vrtů 

Průměr vrtu                                115 mm 

Odvrt                                         38 x 21,5 m + 33 x 6 m = 1015 m 

Spotřeba nafty                           1,2 l.m
-1

 ( dle obsluhy stroje ) 

Celkem nafty                             1015 m x 1,2  = 1218 l 

Výnos                                        cca 38400 t 

Spotřeba trhavin                        4986 kg 

Měrná spotřeba                          0,13 kg.t
-1 

Výtěţnost                                   38400 t : 1015 m = 37,8 t.m
-1

 

Cena celkem za trhaviny a rozbušky: 115494.- Kč 

Cena za naftu ( cca 35 Kč/l ) : 1218 x 35 = 42630.- Kč 

Cena za rozpojenou tunu ( trhaviny + rozbušky ) : 5,65 Kč.t
-1 

Cena za rozpojenou tunu ( trhaviny + rozbušky + nafta ) : 6,76 Kč.t
-1 

Výpočet Emonitu 33 pat 33 x (18 kg – 2,5 kg počin) = 512 kg  
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Výpočet Poladyn 38 vrtů x 2,5 kg x 2 ks (dva počiny) + 33 vrtů x 2,5 kg = 272 kg  

Výpočet Dapmon 30 4986 – 512 – 272 = 4202 kg  

TRHAVINY MNOŢSTVÍ CENA ( 1 kg, 1 ks) CELKOVÁ CENA 

Dapmon 30 4202 kg 20-Kč 84 040.-Kč 

Emonit   512 kg 25.-Kč 12 800.-Kč 

Poladyn 31 ECO   272 kg 37.-Kč 10 064.-Kč 

DeM – S – 25m 38 ks 98,15.-Kč 3 730.-Kč 

DeM – S – 12m 76 ks 63,95.-Kč 4 860.-Kč 

Tabulka č. 5: Skutečná spotřeba trhavin a rozbušek firmy CEMDEST pro dvouřadý 

odstřel 

5.2       Ekonomické zhodnocení navržené modernizace 

 

Jednořadý odstřel: 

Záhlavní vrty                             18 vrtů 

Průměr vrtu                                115 mm 

Odvrt                                         18 x 23,09 = 415,6 m 

Spotřeba nafty                           0,8 l.m
-1

 ( dle obsluhy stroje ) 

Celkem nafty                             415,6 x 0,8 = 332,5 l 

Výnos                                       cca 21314 t 

Spotřeba trhavin                        2480 kg 

Měrná spotřeba                          0,15 kg.t
-1

 

Výtěţnost                                  21314 : 415,6 = 51,28 t.m
-1

 

Cena celkem za trhaviny a rozbušky: 47415.- Kč 

Cena za naftu ( cca 35 Kč/l ) : 332,5 l x 35 = 11638.- Kč 

Cena za rozpojenou tunu ( trhaviny + rozbušky ) : = 4,6 Kč.t
-1 
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Cena za rozpojenou tunu ( trhaviny + rozbušky + nafta ) : = 5,1 Kč.t
-1

 

TRHAVINY MNOŢSTVÍ CENA ( 1 kg, 1 ks) CELKOVÁ CENA 

Austinit ECO 3 2435 kg 18,10.-Kč 44 074.-Kč 

Austrogel P1    45 kg 35.-Kč   1 575.-Kč 

DeM – S – 25m    18 ks 98,15.-Kč   1 766.-Kč 

Tabulka č. 6 : Skutečná spotřeba trhavin a rozbušek v návrhu pro jednořadý odstřel [5] 

 

Obrázek č. 7: Lom Hranice II. 
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Dvouřadý odstřel: 

Záhlavní vrty                             36 vrtů 

Průměr vrtu                                115 mm 

Odvrt                                          36 x 23,09 = 831,24 m 

Spotřeba nafty                           0,8 l.m
-1

 ( dle obsluhy stroje ) 

Celkem nafty                             831,24 x 0,8 = 665 l 

Výnos                                       cca 42626 t 

Spotřeba trhavin                        4960 kg 

Měrná spotřeba                          0,15 kg.t
-1 

Výtěţnost                                  42626 : 831,24 = 51,28 t.m
-1

 

Cena celkem za trhaviny a rozbušky: 94830.-Kč 

Cena za naftu ( cca 35 Kč/l ) : 665 x 35 = 23275.- Kč 

Cena za rozpojenou tunu ( trhaviny + rozbušky ) : = 3,4 Kč.t
-1

 

Cena za rozpojenou tunu ( trhaviny + rozbušky + nafta ) : = 3,9 Kč.t
-1

 

TRHAVINY MNOŢSTVÍ CENA ( 1 kg, 1 ks) CELKOVÁ CENA 

Austinit ECO 3 4870 kg 18,10.-Kč 88 147.-Kč 

Austrogel P1 90 kg    35.-Kč 3 150.-Kč 

DeM – S – 25m 36 ks 98,15.-Kč 3 533.-Kč 

Tabulka č.7 : Skutečná spotřeba trhavin a rozbušek v návrhu pro dvouřadý odstřel [5] 
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5.2       Ekonomický přínos a zhodnocení navržené modernizace 

Z ekonomického hlediska nově navrţená modernizace nese sebou značné 

mnoţství ekonomických pozitiv, ať uţ z pohledu úspory spotřeby nafty, tím je i 

minimalizován dopad na ţivotní prostředí, přes koupi potřebných trhavin aţ po cenu za 

rozpojenou tunu. V souhrnu se celková úspora pohybuje v řádech deseti tisíců.  

Při srovnávání cen vypočtených z mého návrhu s cenami, které  mi poskytla firma 

CEMDEST s.r.o. je zřejmé, ţe můj návrh modernizace trhacích prací byl správný. 

 

 Cena za rozpojenou tunu 

          CEMDEST s.r.o.                          MODERNIZACE 

Jednořadý odstřel 7,25.- Kč.t
-1 

5,1.- Kč.t
-1 

Dvouřadý odstřel 6,76.- Kč.t
-1

 3,9.- Kč.t
-1 

Tabulka č. 8 : Porovnání cen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tereza Králová: Modernizace trhacích prací na lomu Hranice 

 

 

25 

 

6   Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení trhacích prací prováděných doposud na 

lomu Hranice a především návrh na jejich modernizaci. Návrhy modernizace 

zakomponované v této práci jsou určeny pro interní pouţití pro firmu CEMDEST s.r.o.. 

Modernizace je navrţena tak, aby byl výsledek trhacích prací co nejefektivnější a přinesl 

firmě ekonomicky kladný výsledek. Neméně důleţitou stránkou bylo navrţení trhacích 

prací z hlediska dopadu na ţivotní prostředí, zvolením vhodných technologií. Závěrem 

konstatuji, ţe stanovený cíl mé bakalářské práce jsem splnila. Organizace můţe tuto práci 

vyuţít pro ekologicky efektivnější provádění trhacích prací. 
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