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TrhacTrhacíí prprááce pce přři výstavbi výstavběě
metra v Helsinkmetra v Helsinkááchch

• Ivan Piršč, Vladimír Pravda, TVO - VTP

• Metrostav a.s.



Stávající a nově budovaná trasa 
metra v Helsinkách



Realizované podzemní stavby, 
Helsinki

• Koivusaaren ajotuneli, LU7A (560 m) 

• Lauttasaaren ajotuneli, LU8Al (350 m)

• Myllykallion ajotuneli, LU8AL (280 m)

• Ratatunneli LU6E (vyraženo 47 % z 2542 m)   



Geologie



Technologie ražeb

• Pomocí metody D&B (Drill and Blast)

• Ražba v plném profilu (bez členění výrubu)



Vrtací práce

• Trojlafetovým vrtacím 
vozem Tamrock AXERA
T11

• Průměr těžebních
vývrtů 48 mm

• Průměr nenabíjených
zálomových vývrtů

102 mm

• Délky vývrtů až 5,6 m



Trhací práce

• Omezení výkonu trhacích prací

• Ochrana před nežádoucím rozletem

• Stanovení ekvivalentní nálože

• Návrh vrtného schématu v systému Visual Tunneling

• Sledování vzdálenosti místa odstřelu od zástavby
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Ochrana před nežádoucím rozletem
prostřednictvím:

• ocelového plechu, zavěšeného v místě zálomu

• gumových matrací (tzv. „finské koberce“)

• ocelových matrací (matrace, upletené z ocelových 
lan)

Úlohou těchto zábran je pohlcení přebytečné energie 
výbuchu a zabránění rozletu rozpojené horniny do 
okolí.



Ochrana před nežádoucím rozletem



Ochrana před nežádoucím rozletem



Monitoring trhacích prací



Maximální dovolené seizmické
namáhání budov



Monitoring trhacích prací

• Měřící zařízení Instantel Minimate Plus



Monitoring trhacích prací



Monitoring trhacích prací



Monitoring trhacích prací



Stanovení ekvivalentní nálože

• Výpočet ekvivalentní nálože (ČSN 730040)

kde:  

• Ne   nálož ekvivalentní [kg]

• Vp přípustná rychlost kmitání [mm/s]

• Lp vzdálenost od těžiště odstřelu [m]

• Kv koeficient horninového prostředí
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Stanovení ekvivalentní nálože

maximální působení seizmických účinků na 
stavební objekty:

na zástavbu obytných, vícepodlažních domů
Vp = 20 - 25 mm/s

na odolnou zástavbu (železobetonové
objekty)

Vp = 40 - 50 mm/s 

na historické objekty
Vp = 10 - 15 mm/s



Stanovení ekvivalentní nálože
Lp vzdálenost od těžiště odstřelu  m

• Odčítaním vzdálenosti těžiště odpalu z 
mapových podkladů

• Použitím speciálních programů pro sledování
ražby



Projektování trhacích prací



Neelektrický roznět

• RIONEL LP

Rozbuška      Interval

číslo          zpoždění

• 1-10            100 ms

• 10-20          200 ms

• 20-60          500 ms

• 60-90        1000 ms



Neelektrický roznět

• RIONEL MS

Rozbuška      Interval

číslo           zpoždění

• 1-10               25 ms

• 10-30             50 ms

• Kombinace řady LP+MS

umožní nabít 41 vývrtů

v rozdílných časech



Neelektrický roznět
načasování a zapojení



Neelektrický roznět

• Nevýhody
Časování je řízeno hořením pyrotechnických složí ve zpožďovačích v rozbuškách 



Neelektrický roznět

• Nevýhody

Při požadavku na malou nálož v jednom časovém stupni nutné vytváření

individuálně zpožděných sektorů v čelbě



NabNabííjenjeníí ččelby elby nnááloložžkovanýmikovanými
trhavinamitrhavinami

• Použití v zastavěném území

• Přesná konstrukce nálože ve vývrtu

• Radiální a axiální odlehčení nálože



SStrojntrojníí nabnabííjjeneníí

urychlení operace nabíjení až o polovinu

zvýšení bezpečnosti při manipulaci s výbušninami 

snížení rizika úrazu na čelbě

odstranění rizika krádeže a zneužití trhaviny



Výhody strojnVýhody strojníího nabho nabííjenjeníí

není třeba stavět nákladné sklady výbušnin

odpadá přeprava výbušnin v režimu ADR v městské
aglomeraci

skladování nevýbušných komponent v běžných skladovacích 
prostorech



UTP 03 CASSETTE

• Nádrž na vodu - 200 litrů

• Nádrž na proplyňovač (dusitan sodný) - 50 litrů

• Matrice, 1500 litrů

• Kyselina octová, nádrž na 50 litrů



PouPoužžíívanvanéé výbuvýbuššninyniny

emulzní trhavina - náložkovaný Emulgit
LWC  Al, Ø 32, Ø 36, Ø 40/600 mm

emulzní trhavina- čerpaný Emulgit RPT

obrysová trhavina Riogur FCD

Riocord 80, 100 g/m



Děkuji za pozornost


