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Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi 

- naučit studenta navrhnout technologii odstřelu pro rozpojení horniny při ražení horizontálního 

podzemního díla  

- seznámit studenta se sortimentem prostředků trhací techniky, roznětem náloží, teorii rozpojení a 

vlastní technologií  

- navržení technologického postupu trhacích prací se stanovením základních parametrů odstřelu 

 

 

Anotace (po jednotlivých tématech) 

Hlavním tématem předmětu je seznámení s problematikou rozpojovaní hornin za pomoci trhacích 

prací. Jsou definovány základy mechanizmu rozpojení výbuchem. Probírán je sortiment prostředků 

trhací techniky, jejich užitné vlastnosti a způsob manipulace s nimi. Součástí jsou i ostatní způsoby 

rozpojování hornin zejména mechanické rozpojování noži či dláty, rozpojování tlakovou vodou a 

ostatními speciálními způsoby. Nezbytnou součástí předmětu je i příslušná legislativa ČR zejména v 

oblasti trhacích prací. Posluchač se naučí projektovat odstřely při ražení podzemních objektů (liniová 

díla vodorovná, kaverny, tunely apod.) s optimálním návrhem technologického postupu trhacích 

prací. 

 

Témata přednášek: 

Úvod do discipliny - historie rozpojování, základní pojmy 

Klasické a neklasické rozpojování hornin 

Trhací práce - prostředky trhacích prací, vlastnosti a manipulace s nimi 

Roznět trhavinových náloží - princip, zapojení, vhodnost a jistota roznětu, nežádoucí roznět, 

milisekundová trhací 

technika 

Teorie rozpojování hornin výbuchem - základní parametry odstřelů 

Technologie trhacích prací při ražení liniových podzemních děl  

Trhací práce při ražení podzemních děl velkých průřezů 

Technologie šetřící (obrysové trhací práce) - metody, principy, stanovení základních parametrů 

Trhací práce bezvýlomová jako prevence nežádoucích geomechanických jevů 

Trhací práce při dobývání užitkových nerostů 

Omezení trhacích prací při aplikaci ve výbušném prostředí (plynující uhelné doly) 

Škodlivé účinky výbuchu (vzduchová tlaková vlna, rozlet materiálu, toxicita zplodin, seismické účinky 
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výbuchu) 

Mechanické rozpojování hornin (řezání, drcení, vtláčení), aplikace nožů, valivých dlát apod. - razící 

stroje, tunelovací 

stroje, razící štíty, impaktory 

 

Témata cvičení: 

Chemismus výbušnin 

Elektrický roznět 

Neelektrický roznět 

Pasport trhací práce pro štolu 

- sbíhavý zálom 

- přímý zálom 

Pasport trhací práce pro velkoprofilové podzemní dílo 

Škodlivé účinky trhacích prací 

Seismicita trhacích prací 

Legislativa trhacích prací v ČR 

 

 

Doporučená literatura: 

Dojčár O., Horký J., Kořínek R.: Trhacia technika, Montanex Ostrava 1997  

Horký J.: Trhací práce a rozpojování hornin, ES VŠB 1979  

Horký J., Kořínek R.: Návody ke cvičením z Trhacích prací, ES VŠB 1978  

Pravda, V., Bětík, J. Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii. Jesenice u Prahy: Montanika 

o.s., 2010. 

Zákonné normy a předpisy ČR k problematice trhacích prací 
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ÚVOD - ZÁKLADNÍ POJMY V TP 

VÝBUCH – je přeměna, která proběhne za velmi krátkou dobu a při niž se uvolní velké množství 

energie (mechanický, elektrický, chemický, jaderný,..). U TP se jedná o výbuch chemický. Podle 

rychlosti dělíme na základní typy: 

•  VÝBUCHOVÉ HOŘENÍ 

•  DETONAČNÍ VÝBUCH (detonace) 

Výbuchové hoření je charakterizováno rychlostí reakce menší, než je rychlost zvuku ve zplodinách 

výbuchu. Dochází k posunu horniny a k velké kusovitosti. 

Detonace je chemický výbuch, při němž vzniká ve výbušnině detonační vlna pohybující se rychlostí 

větší, než je rychlost zvuku ve zplodinách. Detonující trhavina působí ve dvou fázích:  

1. dynamickým rázem,  

2. statickým účinkem tlaku povýbuchových zplodin. 

 

VÝBUŠNINY – jsou to látky schopné chemického výbuchu. Mají velkou potencionální energii, která se 

působením počátečního impulsu (iniciace) uvolňuje cestou exotermické reakce ve velmi krátké době, 

za vzniku velkého objemu plynných zplodin. 

BRIZACE – schopnost výbušniny tříštit pevná tělesa ležící v bezprostřední blízkosti zdroje výbuch 

DETONAČNÍ RYCHLOST – rychlost šíření detonace výbušninou 

FLEGMATIZÁTOR – látka snižující citlivost 

POČINOVÁ NÁLOŽ – nálož zesilující iniciační účinek rozněcovadla 

PLASTIFIKÁTOR – látka k dosažení plasticity výbušniny 

SENZIBILIZÁTOR – látka zvyšující citlivost a výkonnost výbušniny 

STABILIZÁTOR – látka, která stabilizuje určitou fyzikální nebo chemickou vlastnost výbušniny 

ROZBUŠKA – prostředek k přeměně prvotního iniciačního impulzu (tepelný, mechanický) na druhotný 

(detonaci) 

ROZNĚCOVADLA – prostředek k rozněcování výbušnin, které k funkci přivádíme jednoduchým 

počátečním podmětem 

ROZNĚTNICE – přenosný zdroj elektrické energie určené pro roznět elektrických rozněcovadel 

ZÁPALNICE – prostředek pro přenos plamene na určitou vzdálenost 

INICIACE  - počáteční podmět vyvolávající výbuch 

POČIN – roznět vyvolávající detonaci 

STABILITA DETONACE - schopnost nálože detonovat po celé délce nálože konstantní rychlostí. Při 

velmi malých průměrech náloží není trhavina schopna detonovat po celé délce nálože. Závisí na 

chemickém složení, hustotě a průměru náložky. 
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Dělení výbušnin podle způsobu iniciace: 

• Přímé (černý prach, třaskaviny, střeliviny) – jednoduchý podmět 

• Nepřímé (většina) – větší množství energie 

 

Dělení výbušnin podle způsobu použití a výkonu: 

• Střeliviny – uvolňují hořením plyny o vysokém tlaku a teplotě (výmetné nálože, 

střelný prach) 

• Třaskaviny  - přímé výbušniny, stačí malý podmět (rychlý přechod od výbuch. hoření 

k detonaci,citlivé, výkonné – rozbušky, malý výdej energie, třaskavá rtuť, azid 

olovnatý,azid stříbrný) 

• Trhaviny -  nepřímé výbušniny, potřebují silný podmět (detonují, silná inicializace- 

např. pomocí třaskaviny) 

• Pyrotechnické slože a černý prach 

PRŮMYSLOVÉ TRHAVINY 

Jsou to směsi anorganických a organických látek různé konzistence. Jsou málo citlivé k vyvolání 

výbušné přeměny = nutnost silné iniciace (výbuch rozněcovadla). 

Dělení podle použití 
- Povrchové 

- Důlní skalní 

- Důlní bezpečné (protiprachové, protiplynové I. II. a III. tř) 

- Pro speciální použití 

  

POVRCHOVÉ TRHAVINY 

Použití výhradně na povrchu. Vysoká pasivní kyslíková bilance. Zvýšený obsah jedovatých zplodin. 

Použití: komorové odstřely, velkopůměrové vrty 

DŮLNÍ SKALNÍ TRHAVINY 

Použití na povrchu i v podzemí. 

DŮLNĚ BEZPEČNÉ TRHAVINY 

Použití v dolech s nebezpečím výbuchu uhelného prachu. 

 

Dělení trhavin podle konzistence: 

-  Sypké   ( = 1000 kg.m-3,DAP, povrchové, 5% trh. želatiny) 

-  Poloplastické ( = 1200 kg.m-3, 5- 15% trh. želatiny) 

- Plastické ( = 1450-1600 kg.m-3, > 15% trh. želatiny, vodovzdorné, vysoká brizance) 

-  Tekuté 

-  Tuhé  (lisované, lité trhaviny – pentrit, málo časté) 

-  Slurry – olejovité až kašovité, stabilizátor (tritol)-voda-dus.amonný,povrch 
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Dělení trhavin podle způsobu zcitlivění (výroby): 

- KLASICKÉ – obsahují výbušné látky, chemická senzibilace 

- NEKLASICKÉ (MODERNÍ) – fyzikální senzibilizace, smícháním složek vzniká výbušná směs 

(DAP, Slurry) 

 

Balení průmyslových trhavin 
Obal: chemický netečný, ochrana před vlhkostí, únik trhavinové masy, ochrana před deformací 

- Volně sypané trhaviny – příprava přímo na místě, DAP 

- Pytlované trhaviny – povrchové, pro použití u komorových a clonových odstřelů 

- Velkoprůměrové náložky (50mm<)  - papírové obaly na sypké trhaviny 

- Máloprůměrvé náložky (<50mm) – papírové a plastové obaly na poloplastické a plastické 

trhaviny 

- Hranolovité náložky (příložné trhaviny) – příložné nálože, sekundární rozpojování 

- Kumulativní náložky - vytvoří-li se v náložce kuželová dutina dosáhneme významného 

usměrnění účinku nálože ve směru osy 

 

PRŮMYSLOVÉ TRHAVINY - klasické 
Základní složky tvořící trhaviny: - klasické trhaviny 

- Výbušné směsi  (nitroglycerín, nitroglykol, nitrocelulóza, trhací želatina, pentrit, tritol, 

hexogen) 

- Okysličovadla (dusičnany, chlorečnany,… - dusičnan amonný , dus. sodný)  

- Paliva (pro zvyšení brizance – nafta, olej, dřevitá moučka,práškový kov –Al, parafín) 

- Pomocné směsi (upravuji směs podle potřeby – hasicí přísady, plastifikátory, vodovzdornost) 

 

Výbušné směsi:- estery kyseliny dusičné, nitrolátky, nitraminy 

ESTERY KYSELINY DUSIČNÉ – obsahují nitrátovou skupinu O-NO2, omezena chemická stálost, vysoký 

stupeň citlivosti, nebezpečná manipulace 

Nitroglycerín – C3H5N3O9,  bílé až nažloutlé barvy, málo těkavá, ve vodě nerozpustná, manipulačně 

velmi nebezpečný. Vybuchuje třením, teplem a nárazem. Mrzne při teplotě +13,2°C. 

Nitroglykol – bezbarvá kapalina, rozpustná ve vodě, silně těkavá. Nebezpečná! 

Nitrocelulóza – vznik nitrací celulózy. Bílá až nažloutlá vláknitá látka. Citlivá k nárazu a tření. 

Trhací želatina – rozpuštění nitrocelulózy (7-8%) v nitroglycerínu (92-93%). Plastická hmota podobná 

těstu, která tvoří základ všech trhavin. Nerozpustná ve vodě. Nejvýkonnější trhavina. 

Pentrit – PENT, bezbarvá krystalická látka, ve vodě nerozpustná.  Výbušnina o velmi vysoké pracovní 

schopnosti. Požití jako sekundární náplň rozbušek, bleskovice.  

NITROLÁTKY 

Nitrolátky – atomy vodíků nahrazeny skupinami NO2,látky s vysokou brizancí a pracovní schopností. 

Málo citlivé na mechanické podměty. 

Tritol – TNT, trotyl, - C6H2(NO2)3CH3  
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žlutá krystalická látka, nerozpustný ve vodě, chemicky stálá, manipulačně bezpečná, hluboká pasivní 

kyslíková bilance. Výroba nitrací toulenu. 

Ninitrotoluen (DNT) – meziprodukt při výrobě tritolu. Přísada do směsných trhavin. 

Kyselina pikrová - sama o sobě je bezpečná, exploduje pouze prudkým přehřátím na vysokou teplotu 

nebo iniciací rozbuškou. 

NITRAMINY 

Nitraminy – lepší kyslíková bilance na rozdíl od nitrolátek 

Hexogen – RDX,  bílý krystalická prášek, málo rozpustný ve vodě, stabilní, ale dost citlivý na 

mechanické podměty (méně než penrit). Hexogen je vysoce brizantní trhavinou patřící mezi 

nejsilnější výbušniny. Používá se v náplních rozbušek, počinových náložkách, ve směsích s velkým 

množstvím jiných výbušnin Použití v rozbuškách a bleskovicích. 

Oktogen – chemicky podobná hexogenu, nákladnější výroba 

 

Okysličovadlo 

-  látka bohatá na kyslík 

-  největší podíl ve směsích průmyslových trhavin 

-  dusičnany, chlorečnany, chloristany 

DUSIČNAN AMONNÝ (NH4NO3)– bílá krystalická látka,  rozpustný ve vodě 

- Jde z něj velmi snadno připravit levné a silné, ale i poměrně slabší výbušniny. 

- Dusičnan amonný jako jedna ze složek směsných výbušnin je velmi silně navlhavý! Na 

vzduchu ihned absorbuje vlhkost a stává se kašovitým.  

- Obsah vlhkosti nebo vody znecitliví nebo zcela znehodnotí výbušninu, takže se musí 

zlikvidovat.  

- Z těchto důvodů se všechny výbušniny obsahující NH4NO3 uchovávají ve vzduchotěsných 

obalech. V praxi se vyrobená výbušnina ihned balí do papírových nebo plastových náložek, 

proti menší navlhavosti se přidává 1% stearanu vápenatého.  

Výbuch čistého dusičnanu NH4 ovšem vyžaduje mimořádně silný počin, pro roznět je třeba řádově 

několik kilogramů standardní trhaviny. 

 

CHLORISTAN AMONNÝ – bezbarvé krystaly, rozpustný, výší obsah kyslíků 

 

Palivo 

Organická látka různého druhu zejména: nafta, topné oleje, dřevěná moučka, práškový kov (hliník a 

hořčík) 

 

Pomocné směsi: 

- použití u důlních bezpečných trhavin 
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- použití hasících přísad (chlorid sodný NaCl a draselný), ostřících přísad 

 

Sortiment průmyslových trhavin: 

SYPKÉ AMONOLEDKOVÉ TRHAVINY 

- směsi dusičnanu amonného s výbušnými látkami 

- max. 5% trhací želatiny 

- charakteristické složení 22% TNT + 78% NH4NO3  dusičnan amonný 

- použití na povrchu (záporná kyslíková bilance) 

- hustota 700- 800 kg/m3 tzn. malá  objemová koncentrace nálože 

- balení pytlované 

- nízká cena, nízký výkon, není vodovzdorná kromě Per. V 19) 

- zástupci: Permon 10T,Permon DAP M,Permonex V19,Dapmon, Dapmon 30,Dapmon 30 extra, 

Dapex 30,Dapexit,Dapexit A,Dapexit G,Dapexit N,,Austinite S, Exan, Exan A, Exan G 

- Bývají nahrazovány trhavinami DAP 

POLOPLASTICKÉ TRHAVINY 

-  obsah trhací želatiny je 5 – 10% 

-  hustota 1000 – 1100 kg/m3 

-  druh zejména důlně bezpečné trhaviny  

- přechod mezi sypkými a plastickými trhavinami (cena i výkon) 

-  malá vodovzdornost 

-  zástupci: Semtinit 50, Ostravit,.. 

PLASTICKÉ TRHAVINY 

-  vysoký obsah trhací želatiny (15-20%) 

-  hustota 1300 – 1700 kg/m3 

-  vysoký výkon, brizance 

-  vodovzdorné 

-  vysoká brizance a nízký kritický průměr 

-  vysoká cena 

-  citlivé k zacházení 

-  Zástupci: Perunit 22, Perunit E, Eurodyn 2000, Danubit 2, Austrogel P1, Lambrex 1, Emulgit 

GT 42 

Speciální úpravy plastických trhaviny: 

- Stabilizovaná detonační rychlost 

- Speciální plastické trhaviny 

 

Plastické trhaviny se stabilizovanou detonační rychlostí 

- zvýšení kapalných nitroesterů (trh. želatiny) až na 40%  

- Krátká spotřební doba 

- Vodě zcela odolné 

- Nebezpečné (pocení, mrznutí) 

- Nestandardní použití (Infernit 45, Danubit GEOFEX 2, Perunit 44) 

Speciální plastické trhaviny 



Trhací práce a rozpojování hornin 

 

  

 

- bez trhací želatiny 

- plasticita je dána nevýbušným plastifikátorem (kaučuk, vosk,parafín) 

- vysoká brizance, detonační rychlost, stabilita a vodovzdornost 

- nejou baleny, možno dělit a tvarovat 

- Semtex, Bipolit, Formex    

- SEMTEX = pentrit +parafín 

 

Tuhé trhaviny 

- výroba, litím nebo lisováním 

- počinová tělíska, druhotné rozpojování 

- tělíska z pentritu, tritolu 

Černý trhací prach 

- složení: ledek draselný (75%) + dřevěné uhlí (15%) + síra (10%) 

- přímá výbušnina 

- pouze na povrchu 

- manipulačně nebezpečný 

- není vodovzdorná 

- vybuchuje výbuchovým hořením 

- deflagrační účinky 

- zástupce: Černý prach trhací VESUVIT® TN 

 

PRŮMYSLOVÉ TRHAVINY - Neklasické trhaviny (moderní) 
- Trhaviny, které neobsahují výbušnou složku 

- Vývoj od 30. 20 stol. (DaP), rozvoj v 80. létech (emulzní) 

- Vysoká manipulační bezpečnost 

- Nenáročné skladování, doprava a výroba 

- Dostatečný výkon 

- Hygienicky nezávadné (komponenty, zplodiny) 

- Umožňují automatické nabíjení 

- Výroba přímo na místě spotřeby (některé) 

- Nízká cena 

 

Dělení: 

1. Jednoduché trhavinové směsi (DaP) 

2. Trhaviny obsahující vodu (trh. plastifikované vodou TPV, slurry, emulzní) 

3. Kombinované (koncentrované DAPY) 

 

Nevýhody – obecně: 

- Malá odolnost vůči vodě zejména DaP 

- Nutnost silné iniciace (počinová nálož), neplatí u emulzí 

- Závislost výkonu na průměru nálože obecně mají vyšší minimální průměr nálože 
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1. Jednoduché trhavinové směsi 

DaP = dusičnan amonný  + palivo  (Anglicky: ANFO = ammonium nitrate + fuel oil) 

Směs dusičnanu amonného a paliva. Optimální složení je: 

NH4NO3  94,5% +  5,5% (nafta, olej).  

Látky jsou nevýbušné, výroba na místě, nutná velká iniciace. Normální hustota cca 800 kg.m-3. 

Výhody: 

- Nízká cena 

- Možnost přípravy přímo na místě (nabíjení ruční  nebo automatizované) 

- Dostatečný výkon cca o 15 až 20% nižší než klasické sypké 

- O kvalitě rozhoduje kvalita ledku 

- Vysoká manipulační bezpečnost 

- Snížené náklady na dopravu a skladování 

Nevýhody: 

- Možnost použití na povrchu 

- Není vodě odolný 

- Nutnost silného počinu (200 až 400 g klasické plastické trhaviny) 

- Vyšší kritický průměr válcové nálože (80 mm) 

- Možnost přehutnění nálože vlastním výbuchem (deflagrace, max. možná hustota 1,25g/m3) 

 

2. Trhaviny obsahující vodu 

Slurry I. Generace – M. Cook 1956 

Základní složení: DA + H2O + tritol 

Důvod: použití trhaviny pro strojní nabíjení (zrychlení nabíjení ) s výrobou na místě spotřeby pomocí 

mísicího zařízení, v podzemí nutnost snížení koncentrací nitrátů 

Vlastnosti: 

- Kašovitá konzistence 

- Velikost pevných částic 0,2 mm, což způsobuje rozdružování a je nutno použít želatinátoru 

- Možnost mrznutí 

- Vysoký minimální průměr 

- Použití na povrchu 

- Silný impulz k výbuchu (nutnost počinové nálože) 

- Dodávky v náložkách s PVC obalem nebo kanystrech či kontejnerech 

Slurry trhaviny II. generace (menší velikost zrn) 

- Neúčast výbušné složky je nahrazena obvykle práškovým hliníkem (velmi jemný)  

- Obvykle bez želatinátoru 

- Přítomnost nafty nebo oleje (tekutost) 

- Obvykle vodovzdorný (kapky roztoku Da –H2O jsou obaleny olejovým filmem) 

- Nutnost menšího počinu (některé stačí pouze rozbuška) 

- Použití na povrchu 
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- Bez fyziologických účinků 

- menší % škodlivých zplodin 

- Možnost mechanizované výroby i nabíjení 

Emulzní trhaviny – třetí generace 

- Vytvoření emulze paliva a okysličovadla. Palivo tvoří olejová složka (olej, parafín, vosk) a 

vodní roztok amoniaku. Tyto dvě fáze drží spolu emulgátor. Tato emulzní matrice je 

nevýbušná a zcitlivuje se přidáním senzibilátoru. 

- Vodní roztok okysličovadla a tekutého paliva 

- 90% (NH4NO3) + 10% palivo 

 

Pro zcitlivění se používá: 

- Jemný hliníkový prášek (zvyšuje energii) 

- Přítomnost tzv. zápalných bodů což je tvořeno skleněnými mikrokuličkami nebo proplynění 

mikrobublinkami plynu N2) 

Výhody: 

- Univerzální požití (povrch i podzemí) 

- Vysoká manipulační bezpečnost 

- Iniciace rozbuškou 

- Nízký kritický průměr nálože než slurry 

- Bez škodlivých hygienických účinků 

- Velmi nízké % CO a NOx ve zplodinách 

- Vodovzodrné schopné výbuchu pod tlakem vody až 2,5 MPa 

- Brizance a detonační rychlost vyšší než u klasických důlních skalních trhavin, výkon poněkud 

nižší 

- Zbytky selhané nálože ve vývrtu ztrácí téměř schopnost výbuchu 

- Dají se čerpat do vývrtu (i dovrchní) 

- Nízká cena  

 

VLASTNOSTI A PARAMETRY VÝBUŠNIN 

- Povolovací výnos ČBÚ – obsahuje i vlastnosti a parametry 

- Určujeme: Exaktně (výpočtem) nebo funkčními zkouškami 

- Spadá pod ČSN. 

 

Chemizmus výbušnin: 

- Kyslíková bilance – podíl mezi kyslíkem obsaženým ve výbušnině a kyslíkem potřebným pro 

dokonalou oxidaci C a H 

-  Objem povýbuchových zplodin – zplodiny jsou látky vzniklé přeměnou trhaviny. Velikost 

objemu zplodin je důležitá na účinnost trhaviny a její bezpečnost 

-  Výbuchové teplo – je to teplo které se vyvine přeměnou 1 kg výbušniny 

-  Výbuchová teplota – nejvyšší teplota na kterou se zahřejí zplodiny výbuchu 

-  Síla výbušniny (force) – souvisí s detonačním tlakem, kde tlak výbuchu je roven součinu síly 

výbušniny a náložové hustoty 
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Funkční zkoušky trhavin: 

- Stanovení pracovní schopnosti dle Trauzla a relativní pracovní schopnost - schopnost trhaviny 

konat práci 

- Brizance výbušnin - schopnost tříštit pevná tělesa v přímém styku se zdrojem výbuchu 

- Detonační rychlost - jedna z nejdůležitějších vlastností, která ovlivňuje pracovní 

schopnost,výkon výbušniny, detonační tlak, stabilitu detonace, atd. 

- Přenos detonace - zjišťujeme maximální vzdálenost mezi čely dvou náložek 

- Teplota vzbuchu – minimální teplota při níž dochází k detonaci 

- Zkouška citlivosti k nárazu – určuje způsob manipulace s danou výbušninou a stanovuje se 

pomocí Kastova padajícímu kladivu. 

- Zkouška důlní bezpečnosti – zkouška je nutná pro důlně bezpečné trhaviny, provádí se v 

pokusné komoře, trhavina se odpaluje v prostředí výbušné směsi (plyn, prach) bez ucpávky s 

elektrickou rozbuškou. Zkouška se používá pro nové výbušniny, reklamace nebo kontroly při 

výrobě 

- Hustota výbušnin -  fyzikální vlastnost, která podstatně přímoúměrně ovlivňuje většinu 

vybušinářských vlastností kromě detonační rychlosti, která se může při rostoucí hustotě 

zpomalovat po dosažení určitého maxima. Možnost přehutnění. 

- Chemická odolnost a stabilita výbušnin  - odolnost vůči vodě (konzistence) a odolnost vůči 

teplotě , problém u sypkých trhavin při přenosu detonace třeskem. U plastických dochází u 

vysokých teplot k vypocování nitroesterů, nebo naopak k zmrznutí. 

 

Přeprava výbušnin 

-  přeprava spadá pod velmi přísné předpisy, doprava v dole (v podzemí) je určena 

bezpečnostnim předpisem ČBU (vyhláška 72/1988) 

-  přepravovat výbušiny smí pouze ten, kdo je obeznámen s jejich vlastnostmi a umí s nimi 

zacházet, tato osoba každou zásilkou doprovází a odpovídá za bezpečnost  

-  přítomni jsou jen pracovníci doprovodu pro nakládku a vykládku, maximálně však ½ 

povoleného počtu lidí pro jízdu  

-  s výbušinou se nesmí přepravovat látky, které by způsobily požár nebo výbuch přepravované 

výbušiny  

-  využití pouze do 90 % nosnosti strojního zařízení  

-  náklad je zajištěn proti pohybu a pádu a přikryt ohnivzdornou plochou  

-  speciální požadavky při viz. 72/1988 :  

-  přepravě vlakem 

-  přepravě lanovou nebo řetězovou dráhou 

-  ruční vozové dopravě 

-  přenášení 

Skladování výbušnin  

- Sklady výrobce 

- Sklady spotřebitelů 

- Sklady dočasné 

- Sklady trvalé 

Sklady podle umístění – povrch, podzemí, hlubinné doly 
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Skladuje se ve skladech, které se dělí podle množství skladované výbušniny na: 

- Velké (hlavní) skladiště (bez omezení) 

- Střední skladiště (max. 1000 kg, 10 000ks) 

- Malé skladiště (max. 300 kg, 2500 ks) 

- Pomocný sklad (max. 150 kg, 500 ks) 

 

Ničení výbušnin  

Ničí se nepoužitelné výbušniny (chem. nestabilní, nevybuchlé, nalezené, prošlou garancí, neznámý 

původ,..), metody ničení jsou:  

- Výbuchem (třaskaviny, rozněcovadla, neznámé,..) 

- Spálením (nejčastější, téměř všechny druhy průmyslových trhavin) 

- Vyloužením vodou (zcela rozpustné trhaviny) 

Obecné zásady: 

1. Niči smí jen pyrotechnik 

2. Musí být stále místo k ničení 

3. Vytyčení manipulačního a bezpečnostního okruhu 

4. Různé druhy ničit samostatně 

5. Při spalovaní uvolnit z přepravních obalů 

6. U  neoznačených nebo neznámých ničíme nejprve vzorek 

7. Minimální počet osob (pomocníků) 

 

ROZNĚCOVADLA 

Základní dělení rozněcovadel: základní, pomocná a doplňková 

Základní rozněcovadla slouží k přímému roznětu výbušnin: zápalky, roznětky, rozbušky, elektrické 

pilule. 

Pomocnými rozněcovadly se přenáší zážeh či výbuch, nebo se jimi rozněcují základní rozněcovadla. 

Jsou to zápalnice, el. palníky, bleskovice. 

 

ZÁPALNICE - Zápalná šňůra slouží k přenosu plamene na určitou vzdálenost za určitou dobu 

- nejstarší rozněcovadlo, zastaralé  

- složení zápalnice: duše + obal (duši tvoří vodicí nit a zápalnicový prach, obal je buď 

impregnovaná příze, nebo PVC – černá a hnědá barva- Bickford) 

- zápalnice má hladký kruhový průřez (Ø 5,2mm) 

- doba hoření normální zápalnice je 125 s ± 15s / 1bm 

- odolnost proti vodě je cca 24 hod 

- min. délka je 120 cm, zážeh provádí střelmistr a 1. pomocník 

- vrubovaná zápalnice: max. délka 50 cm a min o ½ více vrubů než je zážehů 

 

BLESKOVICE 
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-  obdoba zápalnice, přímý přenos detonace 

-  náplň duše bleskovice tvoří pentrit nebo pentriol (NPV) 

-  rychlost bleskovice je 6000 m.s-1 

-  oddělená izolace 

-  použití na povrchu i v podzemí, tam kde hrozí nečekaný elektrický roznět 

-  neelektrický roznět 

-  pro zpoždění výbuchu se požívá bleskovicový zpožďovač (MBZ) 

 

MIKROBLESKOVICE – SYSTÉM NONEL 

-  dutinka z průhledného PVC (vnější Ø3mm a vnitřní Ø1mm) 

-  uvnitř je slabý nános (film) 0,02 g.m-1 RDX+Al 

-  rychlost 2000 m.s-1 

-  roznět pomocí speciální roznětnice na stlačeném vzduchu 

-  manipulačně bezpečná, odolná proti nárazu 

-  odolnost vůči elektrické energii 

-  neovlivňuje nálož 

-  vysoká cena 

 

ZÁŽEHOVÁ ROZBUŠKA - klasická rozbuška 

-  dutinka z Cu, Fe, Al, papír, umělá hmota 

-  náplň: výbušná slož + ochranný klobouček 

-  průměr 7 mm, délka 40 – 70 mm 

-  mezinárodní řada podle hmotnosti sek. náplně má 12 stupňů: č.1 až č.12 

-  standardní rozbuška č. 8- hmotnost výbušné náplně cca 0,6g (10% prim.+90% sek.) 

-  požití u zápalnic a bleskovic, k vyvolání detonace trhavin 

 

ELEKTRICKÝ PALNÍK je rozněcovadlo s převodem elektrické energie na plamen. Dělení dle konstrukce 

pilule je na: 

- MŮSTKOVÝ (rozžhavení odporového drátu, nejčastější použití)  

- SPÁROVÝ (jiskrový, žárový) 

Použití v nevýbušném prostředí a ve spojení s klasickou rozbuškou dostáváme elektrickou rozbušku. 

Funkce: při průchodu elektrického proudu dojde k zahřáti můstkového drátu (cca. 250°C) dojde k 

výbuchu nalisované pyrotechnické slože. Doba reakce max 4ms. 

 

ELEKTRICKÉ ROZBUŠKY - spojení elektrického palníku a klasické rozbušky v jedné dutince. Materiál 

dutinky je z mědi nebo hliníku (záleží na náplni třaskaviny) 

Podle ČASOVÁNÍ dělíme el. rozbušky na: 

- MŽIKOVÉ 

- ČASOVANÉ: milisekundové < 100 ms  (DeM, DeR) a délečasova né >100ms (DeD, DeP) 

DeM – průměrná doba zpoždění je 25 ms, sada obsahuje 21 časových stupňů 
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DeR - průměrná doba zpoždění je 40 ms (1-4°) jinak 80 ms, sada obsahuje 10 časových stupňů 

DeD - průměrná doba zpoždění je 250 ms, sada obsahuje 12 časových stupňů 

DeP - průměrná doba zpoždění je 500 ms, sada obsahuje 12 časových stupňů 

 

Dále podle elektrických vlastností dělíme na: 

- NÍZKO ODOLNÉ (NO), s trvalým bezpečným proudem Ib> 0,18 A, není povoleno užívat! 

- STŘEDNĚ ODOLNÉ (SO, SICCA), s trvalým bezpečným proudem Ib< 0,40 A 

- VYSOCE ODOLNÉ (VO), s trvalým bezpečným proudem Ib< 4,0  A 

Značení speciálních rozbušek: DeM-zb, RVT, DeM-ROT, TSR,… 

 

NEELEKTRICKÉ ROZBUŠKY 

Typy neelektrických rozbušek: 

1. pro iniciaci: - milisekundové a délečasované 

2. pro časovaní roznětných sítí 

3. svazkovače 

 

Rozbuška SHOCKSTAR SURFACE 

Nový konektor tohoto typu rozbušky přispívá ke zvýšení komfortu obsluhujícího personálu a k úspoře 

času při sestavování roznětné sítě. Konstrukce konektoru minimalizuje střepinový efekt a usnadňuje 

sestavení sítě. Konektor je vyráběn v 9 barevných odlišeních, které odpovídají 9 nominálním časům 

zpoždění. Do konektoru může být zapojeno max. 8 detonačních trubic. 

 

Rozbušky SHOCKSTAR SURFACE mají iniciační mohutnost 0,11 g PETN a skládají se z dutinky s 

výbušnou náplní a systémem s velmi přesným nominálním zpožděním, těsnící zátky, detonační 

trubičky, fixační trubičky, štítku a barevně odlišeného konektoru. Slouží k sestavení povrchové 

časované sítě. Rozbuška SHOCKSTAR SURFACE není určena k iniciaci trhaviny!  

 

DNOVÉ ROZBUŠKY jsou určeny přímo do vrtů pro iniciaci trhaviny. Jsou to typy INDETSHOCK MS 

25/50 a INDETSHOCK TS. 

 

Rozbuška SHOCKSTAR DUAL DELAY 

Jedná se o kombinaci rozbušky SHOCKSTAR SURFACE INDETSHOCK MS 25/50 nebo INDETSHOCK TS.  

Používá se při  povrchových clonových odstřelech.  

Použití těchto rozbušek při sestavování roznětné sítě přináší následující výhody: 

- snížení manipulace a evidence při skladování 

- urychlení sestavení roznětné sítě 
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- snížení množství spojů mezi jednotlivými prvky 

- usnadnění vizuální kontroly propojení sítě 

 

Rozbuška SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR 

Tato rozbuška je opatřena konektorem BUNCH s bleskovicí o gramáži 5-6 g/m. Základní nominální čas 

zpoždění této rozbušky je 0 ms, může však být vyrobena i s intervaly zpoždění 9, 17, 25, 33, 42, 67, 

100 a 200 ms. Rozbuška je komplexně připravena i s konektorem u výrobce. Má iniciační mohutnost 

0,16 g PETN. Může být zapojeno max. 20 detonačních trubiček. 

 

Výhody neelektrického roznětu 

- Vyšší bezpečnost vyloučením vlivů cizích zdrojů energie 

- Vytváření časovaných roznětných sítí s vysokou variabilitou 

- Neomezený počet současně zapojených rozbušek 

- Použití v mokrém prostředí bez nároků na speciální zabezpečení jednotlivých spojů 

- Snížení pracnosti a zvýšení efektivity trhací práce 

 

Elektronická rozbuška 

Elektronická rozbuška byla vyvinuta za účelem dosažení maximální přesnosti a variability časování 

roznětu trhacích prací v oblasti povrchového a podzemního dobývání a v oblasti stavebnictví. 

Rozbuška může být libovolně naprogramována s krokem 1 ms v rozsahu od 1 ms do 10.000 ms 

pomocí programátorů, tzv. loggerů. 

Pomocné prostředky trhací techniky- roznětnice 

Jedná se o přenosný zdroj roznětného proudu. Podle konstrukce dělíme na: 

- Dynamoelektrické 

- Kondenzátorové 

- Bateriové 

- Síťové 

KONDENZÁTOROVÉ ROZNĚTNICE tvoří soustava roznětných kondenzátorů, nabíjených ručně (klikou), 

baterie. Proud s proměnlivou amplitudou a jsou menší, lehčí, spolehlivější. Základní typy: RKC-1, RKA-

1, KRAB 1200 

DYNAMOELEKTRICKÉ ROZNĚTNICE dodávají do okruhu proud konstantní amplitudy. Zdrojem je 

dynamo na ruční pohon nebo pérem. Základní typy: DEOS, Schaffer 

 

Pomocné prostředky trhací techniky - ohmmetry 

Použití pro kontrolu odporu elektrického okruhu. Měřící proud max. 25 mA. Přesný odečet 

naměřených hodnot. Příklad: Mx-10, DO 200/2000 

Pomocné prostředky trhací techniky - hlavní přívodní vedení 
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Prostředek elektrického roznětu, abychom mohli provádět odstřel z bezpečné vzdálenosti. Většinou 

dvoulinka (Cu, Fe) s pevnou izolací různého průřezu např. typ XCYAR 1,5. Další prostředky můžou být: 

rychlospojky, měřiče energií,… 

ROZNĚT NÁLOŽÍ 

NEELEKTRICKÝ ROZNĚT  

ZÁPALNICOVÝ ROZNĚT – zřídka, záplanice + zažehová rozbuška, na jednu zápalnici používáme jednu 

rozbušku (spojení pomocí speciálních kleští). Minimální délka zápalnice je 120 cm. Nevýhoda je že 

neumožňuje milisekudový roznět a omezení počtu náloží. 

BLESKOVICOVÝ ROZNĚT – zejména hromadné povrchové odstřely, nevodivé vedení, roznět 

rozbuškou, možnost požití zpožďovačů (MBZ) 

SYTÉM NONEL (NON ELECTRIC): 

- mikrobleskovicový roznět 

- použití časovaných rozbušek, pro spoje se používá speciální konektory 

- roznětná síť je obdobná elektrické, ale je NEVODIVÁ! 

- milisekundové rozbušky mají zpoždění 25 ms, 50ms, 100 ms, 200 ms, 500ms 

- roznět bleskovice pomocí speciální pistole 

 

ELEKTRICKÝ ROZNĚT – ELEKTRICKÁ ROZBUŠKA 

- nejpoužívanější, užití elektrických rozbušek, palníků 

- roznětnou síť tvoří navzájem propojené elektrická rozněcovadla s přívodními vodiči 

- roznětné vedení tvoří roznětná síť, hlavní přívodní vedení a roznětnice 

- trvalý bezpečný proud je proud, který může procházet můstkem a nedojde k úplnému 

zahřátí= výbuchu 

- aktivační proud je proud, který musí být dostatečně velký, aby nám způsobil roznět 

- zážehový čas tz je doba, která uběhne mezi přívodem proudu na můstek a roznětu 

- přenosový čas tp je čas mezi výbuchem pilule a celou rozbuškou 

- reakční čas: součet zážehového času a přenosového času (tr = tz + tp) 

- základní podmínka pro současný sériový roznět: tr,min > tz,max 

Zapojení rozněcovadel při el. roznětu: 

- SÉRIOVÉ 

- PARALELNÍ 

- SÉRIO-PARALELNÍ 

 

Podstatou eklektického roznětu je přivést na můstek rozbušky takovou elektrickou energii, aby při 

průchodu proudu můstkem bylo dosaženo zážehové teploty pyrotechnické slože (cca 250°C) tzn. aby 

došlo k zážehu pilule palníku. Závislost teploty můstku t na hodnotě elektrického proudu I a době 

průchodu el. proudu t. Základní podmínka pro současný roznět: tr,min > tz,max znamená, že nejkratší 

reakční čas rozbušky v okruhu musí být delší než zážehový čas kterékoliv rozbušky.  Okamžiku 

detonace první rozbušky musí být zažehnuty i ostatní zbylé rozbušky. 
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Sériové zapojení rozněcovadel: 

- rozněcovadla jsou řazena za sebou  

- celkový odpor sítě je dán součinem odporu jedné rozbušky a počtu rozbušek 

- snadné zapojení roznětné sítě, snadná kontrola, konstantní proud 

- nevýhoda je vysoký odpor sítě 

Paralelní zapojení rozněcovadel: 

- nejlepší řešení při selhávkách 

- celkový odpor sítě je dán podílem odporu jedné rozbušky a počtu rozbušek 

- připojení jednotlivých rozněcovadel na neizolované vodiče 

 

ELEKTRICKÝ ROZNĚT – ELEKTRONICKÁ ROZBUŠKA 

Používá se pouze paralelní zapojení s otevřeným okruhem přívodního vedení (oddělená dvojlinka). 

Zpoždění elektronické rozbušky není řízeno hořením pyrotechnické slože, ale elektronickým 

iniciačním modulem EIM. Elektronický systém pracuje neustále „pod napětím“ a zážeh rozbušek jinak 

než datovým povelem z roznětnice je vyloučen. Při pokusu o připojení klasické roznětnice dojde k 

znehodnocení bez detonace. Pro časování platí stejná pravidla jako pro elektrické rozbušky. 

Předčasný způsob roznětu není umožněn. 

 

MILISEKUNDOVÁ TRHACÍ TECHNIKA 

Umožňuje nám rozdělit (rozčasovat) odstřel do několika dílčích částí. 

Její výhody jsou: 

- zkrácení doby celého cyklu odstřelu 

- menší odhoz horniny 

- příznivější kusovitost 

- vyšší koeficient vývrtů 

- snížení seismických účinků výbuchu 

- nižší množství povýbuchových zplodin 

 

Vliv časování roznětu náloží na kusovitost a odhoz. Způsob časování má vliv na kusovitost 

fragmentaci) a rozlet: 

- čím je delší doba odstřelu (delší časy mezi náložema, DeD a DeP rozbušky) tím je kratší odhoz 

a hrubší kusovitost 

- čím je kratší celková délka (DeM rozbušky) odpalu tím je větší odhoz, ale menší kusovitost 

 

SELHÁVKY ELEKTRICKÉHO ROZNĚTU: 

- Vadné rozněcovadlo 

- Vadná roznětnice 

- Vadný ohmmetr 

- Chyby v zapojení roznětné sítě 

- Vadné přívodní vedení 
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- Nedodržení podmínky současnosti roznětu 

- Použití rozněcovatel nestejné citlivosti 

- Svody v rozvodné síti 

 

NEŽÁDOUCÍ PŘEDČASNÝ ROZNĚT - předčasný roznět může být způsobený: 

- Energií tepelnou 

- Energií mechanickou 

- Energií elektrickou 

TEPELNOU energií může být způsobeno ve speciálních provozech s velmi vysokými teplotami. 

MECHANICKOU energií je např. velký náraz, pád,.. 

ELEKTRICKÁ energie je nejnebezpečnější pro roznět 

- Bludné proudy 

- Elektrostatická energie 

- Atmosférická energie 

- Venkovní rozvody VN a VVN 

- Vysokofrekvenční energie 

 

 

MECHANIZMUS ROZPOJENÍ HORNINY VÝBUCHEM 

Průmyslové trhaviny detonují ( detonační výbuch). Na horninu působí: tlak povýbuchových zplodin, 

napěťové (rázové) vlny. Jedná se o velmi složitý proces, který předpokládá homogenní, izotropní 

prostředí. Teorii odštěpného efektu popisuje tzv. Hopkinsův efekt. Trhaviny se většinou umísťují do 

nějakých dutin (vrty, komory, sklípky). Výbuch není v neomezeném prostoru, ale v systému HORNINA 

– VZDUCH, kde volný povrch nazýváme tzv. volnou plochou 

 

Fáze výbuchu jsou: 

1. tlaková vlna se šíří všemi směry,vznik radiálních trhlin 

2. po nárazu tlakové vlny na volnou plochu, kde není žádný odpor, se hornina začne klenout do 

volné plochy, vznik tahového namáhání 

3. vlna se odrazí od volné plochy a vrací se jako vlna tahová. Vrací se v zrcadlovém obrazu a 

hornina je odštěpována do volného prostotu 

4. vzniká horninová výtrž omezená radiálními trhlinami 

 

Nejdůležitějším faktorem je prostředí, ve kterém dochází k výbuchu je hornina. Ta je 

charakterizována tzv. akustickou impedancí I [kg.m-2.s-1]. Rychlost šíření podélných vln je dáno 

hustotou a modulem pružnosti horniny. Rozpojení nám způsobuje napěťová vlna, která vzniká 

nárůstem detonačního tlaku na stěny vývrtu. Napěťová vlna se šíří v kulových nebo válcových 

plochách. Tlaková vlna se šíří a po dosažení rozhraní prostředí se mění na tahovou vlnu.  Rozhraní je 
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např. volná ploch (vzduch – menší I). Po odražení je hornina namáhána tahovým napětím a dochází k 

jejímu porušení směrem od volné plochy – odštěpný efekt. 

Upnutí nálože 

Volný povrch, na který působí výbuch nálože, nazýváme volnou plochou. S jejich počtem souvisí i 

upnutí horniny, čím více je volných ploch tím je upnuti menší a menší je i spotřeba. Počet volných 

ploch závisí na charakteru hornické činnosti. Míra upnutí je vyjádřena jako obrácená hodnota počtu 

volných ploch. Maximální počet volných loch je 6 v krychli s náloží v těžiti krychle 

KONSTRUKCE NÁLOŽE 

Podle tvaru je dělíme na: 

- TÁHLÉ (válcové) 

- SOUSTŘEDNÉ (sklípkové, komorové, pro zvláštní požití) 

Podle konstrukce dělíme táhle nálože na: 

- SOUVISLÉ 

- DĚLENÉ S MEZERAMI 

- DĚLENÉ S MEZIUCPÁVKOU 

Podle umístění: 

- UZAVŘENÉ - nálož uvnitř rozpojovaného objektu izolovaná od okolní atmosféry (vrty, 

komory) 

- POLOUZAVŘENÉ – nálož umístěná v rozpojovaném objektu a je spojena s venkovní 

atmosférou (sklípková, vrt bez ucpávky) 

- PŘÍLOŽNÉ – umístěná přímo na rozpojovaném objektu (může být izolována ucpávkou) 

Podle účinků dělíme: 

- NÁLOŽE S VNITŘNÍM ÚČINKEM – nevznikají na povrchu trvalé deformace (geoseismika, 

nátřasné odstřely) 

- NÁLOŽE S VENKOVNÍM ÚČINKEM:  

- Nakypření – rozpojovaný objekt se pouze nakypří (zemědělství, destrukce) 

- Sesuv – použití při většině odstřelů 

- Odhoz – rozpojovaný objekt se rozpojí a odhodí 

 

TRHACÍ PRÁCE PŘI RAŽENÍ LINIOVÝCH PODZEMNÍCH DĚL 

Rozmístění náloží je základním parametrem při rozpojováni je hmotnost trhaviny. Dále pak záběr, 

rozteč vývrtů a náloží. Při ražení na jednu volnou plochu využíváme tři druhy vrtů: 

1. Zálomové 

2. Pomocné (přibírkové, rozšiřovací) 

3. Pomocné (obrysové) 

 

Celkový počet vrtů závisí na velikosti díla, hornině, specifické spotřebě trhaviny. Vývrty jsou v různých 

geometrických sestavách a umístění obvykle ve středu (ose díla) nebo v nejměkčím materiálu. 

Zálomové vrty odpalujeme jako první, konají max. práci a mají za úkol vytvořit další volnou plochu.  
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Typy zálomů jsou: 

1. Sbíhavé 

2. Přímé 

3. Přechodné 

 

Sbíhavé zálomy mnohostranné 

- Vrty jsou ukloněny k rovině čelby (55°- 76°) 

- Nálož působí z hloubi vrtu a délky nálože by měla být menší než 40% délky vrtů 

- Klínový zálom patří mezi nejpoužívanější zálomy vůbec. Vývrty jsou uspořádány do 

prostorového klínu podle vrstevnatosti a pevnosti horniny.  

- Při požadavku větší zabírky lze použít vícenásobný klínový nebo kuželový zálom. Výhodou je 

poměrně malý odhoz horniny a spolehlivost. Také jednoduchost vrtání 

- Sbíhavé zálomy mohou tvořit také jednostranné zálomy (jeden vrt ukloněný a druhý je přímý) 

 

Přímé zálomy 

- Všechny vrty jsou rovnoběžné a stejné délky (hloubky) 

- Některé vrty jsou nenabité a tvoří volnu plochu pro nabité vrty 

- Nálož je dělená po celé délce vrtu, spotřeba je větší, počin u ústí vrtu 

- Závislost na velikosti volného vrtu a na přesnosti vrtání, rozteči volného a nabitého vrtu 

- Výhody: neomezení zabírky profilem díla, vyšší koeficient využití vývrtů, malý odhoz horniny, 

jednoduché vrtání 

- Nevýhody: omezení kvalitou horniny (pevná a homogenní), vyšší počet zálomových vrtů, 

rozdílný průměr vrtů, větší spotřeba trhaviny 

 

Přechodné zálomy 

- Zálomy: trychtýřový, stupňovitý, šroubový,drobivý 

- Výhody stupňovitého zálomu: snadné vrtání, zvětšení zabírky i malých profilech, vysoký 

koeficient využití vývrtů, malá vzdálenost odhozu, nepoškození výztuže 

- Trychtýřový zálom – jeden vrt velkého průměru (50-100mm), soustředná nálož u dna 

- Stupňovitý zálom – oblíbený v tvrdých horninách (rovnoběžné vývrty, různé délky) 

 

Bezzálomové ražení 

- Použití soustavy rovnoběžných vrtů stejné délky, stejné rozteče a jsou stejně nabíjeny. Využití 

milisekundového roznětu náloží. 

- Při odpalu dochází k vzájemnému ovlivnění napěťových vln, což způsobuje rozpojení. 

- Výhody vyšší hodnota zabírky, příznivá kusovitost, využití vývrtu, jednoduché vrtání. 

- Nevýhodou je velmi velký odhoz horniny (až 5 násobek) 

 

Základní parametry při TP 

Specifická spotřeba trhaviny [kg.m-3]– závisí na mnoha faktorech  
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- pevnost rozpojované horniny (přímoúměrné) 

- velikost profilu raženého díla (nepřímoúměrně) 

- pracovní schopnost trhaviny (nepřímoúměrně) 

- hustota trhavinové masy (nepřímoúměrně) 

- průměr nálože (nepřímoúměrně) 

- Celková hmotnost N [kg] stanovujeme z hodnoty specifické spotřeby. 

Počet vývrtů – není nejdůležitěj, ale ovlivňuje kusovitost, kvalitu obrysu, dělení nálože ve vývrtech 

musí být optimální, rovnoměrně rozdělena  

Rozmístění náloží v profilu díla – hodnota maximálního směrného odporu (w [m]), kritérium pro 

rozmístění náloží v profilu 

 

Metody přesného výlomu – obrysová trhací práce 

Při požití TP je nutno také udržet požadovaný profil, tak aby nedocházelo k nežádoucímu nadvýlomu. 

Proto používáme tzv. metody OBRYSOVÉ TRHACÍ PRÁCE. 

Dimenze hmotnosti nálože v obrysových vrtech: 

- Aplikace dělené nálože 

- Rozdílným průměrem nálože a vývrtu 

- Použití trhaviny s omezeným použitím (DBT, Obrysit) 

- Rozmístění náloží a jejich časování na obrysu díla (rozteč je menší než záběr, poměr 0,8) 

Metody OTP: 

- Metoda hladkého výlomu 

- Metoda předštípnutí (presplitting) 

TRHACÍ PRÁCE NA POVRCHU 

Trhací práce na povrchu – primární – velkého rozsahu 

- Soustředné nálože (sklípkové, komorové odstřely) 

- Nálože ve vrtech (řadové, clonové, plošné odstřely) 

- Kombinované 

Trhací práce na povrchu – sekundární 

- Pomocné 

- Rozpojování nadměrných kusů 

 

 ŠKODLIVÉ ÚČINKY VÝBUCHU 

Jako škodlivé projevy trhacích prací jsou: 

1. Vzdušná tlaková vlna  

2. Nežádoucí rozlet 

3. Seismické účinky 
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Odpalem nálože vzniká rázová vlna a ta se postupně v závislosti na vzdálenosti odpalu klesá a mění je 

její amplituda a klesá i rychlost šíření. 

Rázové vlny nemají periodický charakter, proto jsou horší objemové vlny.  Prostředím se šíří podélné 

a příčné vlny. Nejnebezpečnější jsou vodorovné složky podélných vln, které jsou charakterizovány 

amplitudou, frekvencí a rychlostí kmitání. 

Posouzení škodlivosti seismických účinků na povrchovou zástavbu provádíme dle normy ČSN 73 

0040. 

Snížení seismických účinků. Snížení celkové hmotnosti (např. zkrácení zabírky,..) a rozdělení celkové 

hmotnosti na větší počet dílčích hmotností, použití časovaných náloží (DeM, DeD, DeP). 

 


