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Anotace 

 Táto diplomová práce se zabývá návrhem na změnu optimalizace parametrů a 

těžebných odstrelů v lomu Butkov – Cementárny Ladce, a.s. 

V úvodných kapitolách popisuji charakteristiku ložiska, úložno-geologické poměry, stav 

zásob a současný způsob dobývání v lomu Butkov a způsob provádení trhacích prací. 

V dalších částech této práce navrhuji nové parametry clonových odstřelů na základě 

výpočtů v závislosti na porovnání různych průmerů vývrtů, druhu použité trhaviny 

a porovnání elektrického a neelektrického roznětu. 

V další kapitole sa zabývám ekonomickým a ekologickým vyhodnocením navrhovaného 

řešení. V závěru diplomové práce je doporučení budoucích postupů v lomu Butkov, 

v zkvalitnění a zlepšení ukazovatelů trhacích prací. 

 

Klíčová slova: lom, odstřel, trhavina, roznět, Ladce 

 

Abstract 

This diploma work deals with a proposal to implement optimization of blasting 

parametres in Butkov Quarry – Cement Plant Ladce, JSC. 

The introductory chapters describe deposits, stocks, current methods of mining in Butkov 

Quarry, and blasting methods. 

In other chapters, I propose new blasting parametres based on the calculations and 

comparison of different bore diameters, types of explosives, and comparison between 

electrical and non-electrical firing systems. 

The next chapter deals with the economic and environmental evaluation of proposed 

solutions. At the end of the work, there is a recommendation for the future practice in 

Butkov Quarry, upgrading and blasting indicators. 
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Zoznam použitých skratiek 

1. VV   objem vývrtu na 1m (m3) 

2. ρTR   merná hmotnosť trhaviny (kg.m-3) 

3. kN   koeficient nabíjania vývrtu 

4. lN   nabitá dĺžka vývrtu (m) 

5. d   priemer vývrtu (m) 

6. p   koncentrácia nálože vo vývrte (kg.m-1) 

7. q    merná spotreba trhaviny (kg.m-3) 

8. f   súčiniteľ pevnosti horniny podľa Protodiakonova 

9. s   súčiniteľ štruktúry odlučnosti a uloženia horniny 

10. v   súčiniteľ upnutia horniny 

11. e   súčiniteľ brizancie 

12. u   súčiniteľ upchávky 

13. W   úsečka najmenšieho odporu – záber (m) 

14. m   súčiniteľ priblíženia náloží 

15. a    vzdialenosť medzi vývrtami v rade – rozostup (m) 

16. αS   uhol lomovej steny ( °) 

17. αV    uhol sklonu vývrtov ( °) 

18. H    zvisla výška etáže (m) 

19. X    horizontálna úsečka odporu na úrovni hlavy etáže (m) 

20. LC    celková dĺžka vývrtu (m) 

21. L    dĺžka vývrtu bez prevŕtania (m) 

22. LP    dĺžka prevŕtania (m) 

23. LU    dĺžka upchávky (m) 

24. QV    hmotnosť stĺpcovej nálože (kg) 

25. nV    počet vývrtov 

26. MJ   merná jednotka 

27. Mat.    materiál 



 

 

28. Φ   priemer 

29. qVRT   merná spotreba vývrtov ( m / m3) 

30. TVO   technický vedúci odstrelu 

31. atď.   a tak ďalej 
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Úvod 
 Trhacie práce sú v súčasnosti najrozšírenejším a najekonomickejším spôsobom 

rozpojovania hornín pri povrchovej ťažbe nerastov. 

 Primárne rozpojovanie hornín za účelom získania nerastných surovín prešiel od 

staroveku búrlivým vývojom s niekoľkými dôležitými míľnikmi.  

 Prvým z nich bola polovica 17. storočia charakterizovaná v baníctve začatím 

používania čierneho prachu na trhacie práce. Nepočítajúc krátku anabázu využívania tlaku 

vody Rimanmi na rozpojovanie zlatonosnej rudy v dnešnom Španielsku (systém Ruina 

Montia), ide asi o najdôležitejší počin v histórii trhacích prác. I keď pomerne primitívne 

nabíjanie čierneho prachu do krátkych ručne hĺbených vývrtov, či štrbín bolo neskonale 

efektívnejšie ako dovtedy používané ručné lámanie skaly za pomoci ohňa a prudkého 

ochladzovania. 

 Ďalším zlomom sa stal koniec 19. storočia keď Alfred Nobel vynašiel a zaviedol do 

používania DYNAMIT – nastala éra priemyselných výbušnín. Dvadsiate storočie si už 

spájame s rýchlym rozvojom, ako na poli vývoja priemyselných výbušnín každého druhu, 

tak aj roznetných systémov cez elektrický, neelektrický po elektronický. Priekopníkom v 

tejto oblasti sa stala spoločnosť nesúca meno slávneho vynálezcu dynamitu DYNO 

NOBEL (dnes ORICA) pri zavádzaní trhavín typu SLURRY ako aj neelektrického 

roznetného systému NONEL (dnes EXEL), či elektronických rozbušiek rady i kon (dnes 

už aj e Dev a UniTronic). 

 Účelom primárnych trhacích prác v lome Butkov [2] je príprava dostatočného 

množstva suroviny v požadovanej kvalite pri dodržaní všetkých zásad bezpečnosti. 

Pozornosť pri vykonávaní clonových odstrelov treba venovať ochrane životného prostredia 

a významný je aj pohľad ekonomický. Bezpečný stav lomových stien a pracovných plošín 

po odstreloch a optimálna kusovitosť rozvalu sú dôležitými ukazovateľmi kvality týchto 

prác, čo sa prejavuje v nákladoch na ďalšie spracovanie suroviny. 

 Clonové odstrely sú plánované jednoradové až trojradové na jednotlivých 

ťažobných etážach podľa ťažobných postupov spracovaných v POPD na roky 2010 – 2020 

pri dodržaní maximálnej celkovej nálože 8 000 kg trhavín. 
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 Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je optimalizácia parametrov ťažobných 

odstrelov v lome Butkov s ohľadom na kvalitatívne a ekonomické ukazovatele ako aj 

návrh riešení. 

 Dielčími cieľmi diplomovej práce sú analýzy, možnosti zlepšenia parametrov 

trhacích prác a to v oblasti použitia: 

 meracej techniky v oblasti zameriavania vývrtov podľa projektu 

 nových systémov roznetu a nových druhov výbušnín 

 skladovania výbušnín 

 úpravy parametrov ťažobných odstrelov v závislosti na mieste vykonávania 

trhacích prác na vybraných etážach lomu Butkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.  1: Fotografická snímka lomu Butkov (archív PCLA) 
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1 Charakteristika lokality ložiska lomu Butkov - Ladce 
 Ložisko vápencov sa nachádza v katastrálnom území obci Ladce, Hloža a Podhorie 

okres Ilava, kraj Trenčiansky. Tvorí surovinovú základňu pre výrobu cementu spoločnosti 

Považská Cementáreň, a.s., Ladce. 

 Orograficky ložisko patrí k okrajovým častiam severozápadných výbežkov 

Strážovskej hornatiny. [3]  

 

Obrázok č.  2: Poloha lomu Butkov 

 

Súvrstvia vápencov a ílovitých vápencov sú stratigraficky začlenené v rozpätí 

malm, neokóm až urgón. [3] Na geologickej stavbe širšieho okolia a vlastného ložiska sa 

zúčastňujú: 

 mezozoikum križnanskej a chočskej jednotky 

 bradlové pásmo – manínska séria 

 neogén Ilavskej kotliny 

 Vlastné ložisko tvorí morfologicky výrazné bradlo Butkov [3], predstavuje 

karbonáty s vyšším podielom CaO. Surovina tvorí samostatne ucelený komplex na 

severnom svahu  Butkova ako mohutný geologický blok pretiahnutý v smere V-Z. 

Podložie ložiskového komplexu tvoria prevažne krinoidové vápence s prímesou 
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terrigénneho materiálu. Na tento typ nasadajú červené radiolarity, červené hľuznaté 

vápence doggerského až malmského veku. Nad sedimentami doggeru – malmu už 

vystupujú vápence vhodné pre výrobu cementu.  

 Ložisko vápencov je tiež tvorené horninami vrchnej jury a spodnej kriedy, zahrňuje 

súvrstie malmu, neokómu a urgónu. [3] Svetlé vápence malmu a neokómu predstavujú typ 

slienitých vápencov lavicovitej textúry s málo premenlivým obsahom zložky CaO, ktoré 

budujú hlavnú časť zásob ložiska. [3] 

 Ložisko slieňov je tvorené súvrstím strednej kriedy (alb – cenoman, spodný turón). 

Jedná sa o sliene, slieňovce, ojedinele pieskovce s vápnitým tmelom. [3] Styk vápencov so 

slieňami je zvýraznený tektonikou. 

 Kvarter je v ložisku reprezentovaný suťou preplnenými hlinami a reliktami procesu 

zvetrávania hornín liasu, doggeru, malmu a neokómu. 

 Ložisko Ladce – Butkov tvoria dve samostatné telesá, ložisko vápencov a ložisko 

slieňov. [3] Ložisko vápencov má generálny smer V-Z  s úklonom vrstiev prevažne k 

severu od 40º – 80º s uložením cca od 380 m n. m. do 700 m n. m. Ložisko slieňov je 

stratigrafickým pokračovaním ložiska vápencov, sliene vystupujú približne do výšky 380 

m n. m. s úklonom vrstiev 10º – 70º. [3] 

 

Akostná charakteristika surovinovej základne ložiska Ladce – Butkov 

 Základnou surovinovou  zložkou z hľadiska technologického sú na ložisku 

vápencov štyri surovinové typy vápencov [3]: 

I. typ – svetlé urgonské vápence 

II. typ – tmavšie urgonské vápence 

III. typ – sivé neokomské vápence 

IV. typ – červené malmské vápence 

Korekcia – cenomanské vápnité íly, ílovce a bridlica. 



Bc. Ján Abrahámovský: Optimalizace parametrů těžebních odstřelů v lomu Butkov 
 

2015 5

I. surovinový typ (v strednej časti ložiska etáže 4, 5, 6 – dobre rozpojiteľný, bez 

preplástkov, homogénny) 

 Predstavujú najvyšší člen spodnej kriedy – hrubolavicové organodetritické  vápence 

pretkané žilkami bieleho kalcitu. Podľa chemického zloženia patria tieto vápence k 

vysokopercentným a majú stabilné chemické zloženie. Objemová hmotnosť bieleho 

vápenca – gravelových vápencov sa pohybuje od 2,66 – 2,70 g/cm3, pevnosť v tlaku 

dosahuje 1820 – 2000 kg/cm2. 

Tabuľka č.  1: Chemické zloženie I. surovinového typu 

 SiO2 

 Al2O

3 

Fe2O3

  CaO  TiO2  P2O5  MnO  Na2O  MgO  K2O  SO3  Sž  

 %  %    %   %   %   %   %  %   %    %   %   % 

 8,55  1,9  1,17  47,82  0,16  0,12  -  0,07  0,93  0,44  -  - 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [3] 

 

II. surovinový typ (7, 8, 9, 10 etáž stredne dobre rozpojiteľný – vyšší obsah kremeňa a 

pomerne homogénny bez tektoniky) 

 Tvoria radiolariové celistvé vápence a belemitové vápence s polohami čiernych 

rohovcov. Okrem kalcitu obsahujú klasickú prímes ílovitých minerálov. Hornina je celistvá 

jemnozrnná až mikrokryštalická s lastúrnatým lomom a z časti i s ostrohranným lomom. 

Prechod medzi rohovcovými čiernymi vápencami a plavými vápencami je pozvoľný a 

charakterizuje ich premenlivé chemické zloženie. Objemová hmotnosť týchto 

rádioláriových vápencov s rohovcami je 2,45 – 2,7 g/m3, pevnosť v tlaku 400 – 1600 

kg/cm2. 

Tabuľka č.  2: Chemické zloženie II. surovinový typ 

 SiO2  Al2O3 Fe2O3  CaO  TiO2  P2O5  MnO  Na2O  MgO  K2O  SO3  Sž  

 %  %    %   %   %   %   %  %   %    %   %   % 

10,44 2,25  1,28  45,95  0,12  0,1 0,039  0,1  0,87  0,5   0,12  37,85 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [3] 
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III. surovinový typ (12, 13, 14 etáž značne tektonicky porušený s preplástkami ílov, 

ťažko rozpojiteľný) 

 Tvoria slienité vápence neokómu, ktoré majú stabilné chemické zloženie a tvoria 

podstatnú časť vyčíslených zásob suroviny. Nanokomové neokomské vápence majú 

typickú kalovú štruktúru. Objemová hmotnosť je 2,64 – 2,68 g/cm3, pevnosť v tlaku 700 – 

1000 kg/cm2.  

Tabuľka č.  3: Chemické zloženie III. surovinový typ 

 SiO2 

 Al2O

3 

Fe2O3

  CaO  TiO2  P2O5  MnO  Na2O  MgO  K2O  SO3  Sž  

 %  %    %   %   %   %   %  %   %    %   %   % 

12,14  2,55  1,42  45,03  0,14  0,1  -  0,12  0,89  0,57 -  36,72 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [3]  

 

IV. surovinový typ (tvorený monolitami – veľkými blokmi obalenými hlinou – zle 

rozpojiteľný) 

 Tvoria červené kalpionelové vápence titonu s obsahom klasickej ílovitej prímesy a 

najvrchnejšie polohy hľuznatých vápencov, ktoré vystupujú na južnom okraji ložiska na 

styku s podložím. Objemová hmotnosť je 2,62 – 2,64  g/cm3. 

Tabuľka č.  4: Chemické zloženie IV. surovinový typ - I 

 SiO2 

 Al2O

3 

Fe2O3

  CaO  TiO2  P2O5  MnO  Na2O  MgO  K2O  SO3  Sž  

 %  %    %   %   %   %   %  %   %    %   %   % 

6,25  1,73     1  49,99  0,1  0,11  -    0,1  0,77  0,37 -  39,85 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [3] 

Korekcia: cenomanské vápnité íly, ílovce a bridlica. 

Ložisko slieňov je tvorené s polohami jemnozrnných pieskovcov a vápnitým tmelom. 
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Tabuľka č.  5: Chemické zloženie IV. surovinový typ - 2 

 SiO2 

 Al2O

3 

Fe2O3

  CaO  TiO2  P2O5  MnO  Na2O  MgO  K2O  SO3  Sž  

 %  %    %   %   %   %   %  %   %    %   %   % 

39,47  11,2  4,56  19,24  0,59  0,15 -  1,02  2,03 2,56 -  18,55 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [3] 

1.1 Stav zásob 

 V zmysle bilancie zásob výhradných ložísk nerastov Slovenskej republiky a podľa 

výkazov o stave a zmenách zásob v r. 2014 na našom ložisku sú evidované v kategóriách Z 

tieto množstva voľných zásob vápenca a slieňovca: 

 vápenec – pre územie súčasného DP zásoby predstavujú 130 mil. ton. Zásoby 

vápenca v rozšírenom území sú v kategórii Z3 85 mil. ton. Celkové zásoby vápenca 

sú 215 mil. ton. 

 slieň – v súčasnom DP sú voľné zásoby slieňu 18 mil. ton spolu s množstvom na 

rozšírenom území (26 mil. ton) predstavujú 44 mil. ton. [1] 
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2 Popis existujúceho stavu 

 V tejto kapitole zhodnotím súčasný stav meracej techniky používaných výbušnín a 

roznecovadiel, podmienok skladovania ako aj doteraz používané parametre ťažobných 

odstrelov. 

2.1 Použitie meracej techniky 

 V súčasnej dobe prebieha zameranie lomových stien externou spoločnosťou 

GEOBAN [4] za účelom každoročného doplnenia banskomeračskej dokumentácie. 

 Zameranie prebieha 2 x ročne, pričom sa nevyužíva pre potreby priamo súvisiace s 

výkonom vrtno-trhacích prác, t. j. nezameriava sa poloha jednotlivého vývrtu pri 

konkrétnom clonovom, resp. plošnom odstrele.  

 Na meranie sa používajú teodolity od výrobcu Topcon (Topcon GRS 1) a Leika. 

Tieto teodolity sú určené pre inžiniersku geodéziu a sú pre doposiaľ používaný účel 

výborne postačujúce. Táto meracia technika však neumožňuje dokonalé  skenovanie 

skalnej steny pre  potreby vytvorenia 3D profilu steny pre optimalizáciu záberov predného 

radu vývrtov. Taktiež organizácia PCLA nedisponuje softwarom typu CAD (napr. 

Microstation, AUTOCAD a pod.) pre prácu s elektronickou formou zameraní.  

 Výsledky meraní sú k dispozícii vo forme vypracovanej a každoročne doplnenej 

prevádzkovej dokumentácie v „papierovej forme“, t. j. POPD – banskomeračská  

dokumentácia.  

 

Obrázok č.  3: Teodolit Topcon CRS1 (zdroj: www.topconposition.es) 
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2.2 Používané druhy výbušnín a iniciátorov 

 V súčasnosti sú trhacie práce veľkého rozsahu v lome Butkov (PCLA) vykonávané 

podľa platného Technického Projektu clonových odstrelov v súlade so zákonom č. 58/2014 

o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v zmysle jeho vykonávajúcich vyhlášok. 

 Vŕtacie práce zabezpečuje vrtná súprava ATLAS COPCO ROC L6 s ponorným 

vŕtacím kladivom. Priemer vývrtu je 115 mm a uhol vŕtania je stanovený  na 60º od 

horizontálne roviny. Vŕtacie práce si spoločnosť PCLA zabezpečuje vo vlastnej réžii.  

 Trhacie práce veľkého rozsahu zabezpečuje personál PCLA v počte TVO, ZTVO a 

štyria pomocníci.  

 V súčasnosti sa používajú trhaviny a iniciátory od troch výrobcov: 

 EXAN, EXAN G – vrecovaná sypká trhavina typu DAP (ORICA Slovakia) 

 EURODYN 2000 – plastická banská skalná trhavina (ORICA Slovakia) 

 RIOXAM AL 1, RIOXAM ST 1 – sypká trhavina typu DAP z MEMU 

 Austrogel P1 – plastická banská skalná trhavina (Austin Powder) 

 Elektrický iniciátor DeM-S – dĺžky 20 – 30 m v časových stupňoch 0º – 30º 

 

2.3 Skladovanie výbušnín 

 Výbušniny sú skladované v sklade výbušnín s obložnosťou 20 000 kg výbušnín a 

30 000 ks iniciátorov v areáli lomu, respektíve dovážané priamo do manipulačného 

priestoru na výkon trhacích prác dodávateľom. Pri priamej dodávke výbušnín na etáž sa 

používajú vozidlá ADR EX II, EX III, alebo nabíjacími vozmi MEMU (Mobile Explosive 

Manufacturing Unite). 
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2.4 Parametre ťažobných odstrelov 

 Podľa GENERÁLNEHO TECHNICKÉHO PROJEKTU clonových odstrelov pre 

kameňolom LADCE – BUTKOV na roky 2011 – 2020 [2] vyplývajú nasled. parametre: 

 

Tabuľka č.  6: Parametre clonového odstrelu v lome Butkov 

Parameter Symbol Množstvo M. J. 

Koncentrácia nálože p 8,4 kg.m-1
 

Priemer vývrtu d 115 mm 

Merná spotreba trhavín q 0,50 kg.m-3
 

Úsečka najmenšieho odporu Wmax 4,6 m 

Súčiniteľ priblíženia náloží m 0,8  

Rozostup vývrtov v rade a 3,66 m 

Horizontálna 

úsečka odporu 

1. rad X   5,4                        5,5                     5,6 m 

2. rad X2  4,65                       4,5                     4,35 m 

3.rad X3  4,65                       4,5                     4,35 m 

Zvislá výška etáže H     15                       20                      25 m 

Uhol úklonu vývrtu αv 60 º 

Celková dĺžka vývrtu Lc    17,3                    23,1                   28,9 m 

Dĺžka upchávky vývrtu lu 3,2 m 

Dĺžka nálože vývrtu N    14,1                    19,9                   25,7 m 

Hmotnosť stĺpcovej nálože Qv 130,37                  178,9                 227,6 kg 

Maximálny počet vývrtov       61                       44                      35 Ks 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [2] 
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V praxi sa pri trhacích prácach pri výške lomovej steny 25 m (najčastejší prípad) 

zjednodušene používajú nasledovné vybrané parametre: 

 

Tabuľka č.  7: Doteraz používané parametre clonového odstrelu 

Horizontálna úsečka najmenšieho odporu I.RAD X 5,0m 

Horizontálna úsečka najmenšieho odporu II. a III. RAD X2,3 4 m 

Rozteč vývrtov v rade a 3,5m 

Uhol úklonu vývrtu αv 60° 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [2] 
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3 Návrh modernizácie riešenia 

 V tejto kapitole popíšeme návrh na modernizáciu pracovných postupov pri 

projektovaní odstrelov, použitia iných roznetných systémov a zmenu parametrov 

clonových odstrelov. 

3.1 Použitie modernej meracej techniky pre optimalizáciu 
parametrov, 3D skener (laser profiler) a softwaru Shot Plus i 
Pro (Shot Plus 5) 

 Na základe dlhoročnej spolupráce so spoločnosťou ORICA Slovakia ako s jedným 

z dodávateľov výbušnín a iniciátorov došlo v minulosti k poskytnutiu softwaru pre 

projektovanie vrtnotrhacích prác typu SHOT i Pro. Taktiež je podľa potreby dostupné 

zapožičanie 3D skeneru na zameranie lomovej steny. 

 Software Shot Plus i Pro je program typu CAD určený pre použitie strelmajstrami a 

TVO pri povrchovej ťažbe. Výhodou tohto softwaru je že pri spolupráci s 3D skenerom 

umožňuje pomocou tabuľky kódov previesť do programu priamo hodnoty, ktoré sú pre 

strelmajstra TVO priamo potrebné (koruna etáže, päta lomovej steny, profil steny, poloha 

ústia vývrtov) a v programe už nevyžadujú úpravu. Súbor 3D skener a Shot Plus i Pro je 

preto ako pomôcka trhacej techniky veľmi užívateľsky príjemný. 

 Shot Plus i Pro je určený na spoluprácu s externými meracími zariadeniami 

využívanými pre projektovanie a výkon trhacích prác, t. j.: 

 3D skenerom (na zameranie odstrelu, vytvorenie 3D profilu lomovej steny) 

 TEPEX sondou vývrtov (na meranie deviácií sklonov a smerov vývrtov) 

 seizmografom (doplnenie údajov naprojektovaného a realizovaného odstrelu a 

vytvorenie predikčných seizmických modelov) 

 loggermi elektronických iniciátorov (časovanie rozbušiek typu i kon, e Dev, Uni 

tronic) 
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 Za účelom vypracovanie tejto diplomovej práce bol do lomu zapožičaný 3D skener 

od spoločnosti ORICA Slovakia a bolo ním vykonaných niekoľko zameraní clonových 

odstrelov. 

 Jedným zo zameraní je pripravovaný  jednoradový odstrel na úrovni plata 15/14 

etáže. Jednoradový odstrel bol najprv vytýčený meracími pomôckami (pásmom) a 

následne zameraný 3D skenerom a vyhodnotený v programe Shot Plus i Pro. 

 Postup merania bol vykonaný nasledovne podľa spracovaného manuálu ORICA 

Slovakia, s.r.o. [5]: 

1. Postavenie statívu, upevnenie skenera, pripojenie Rekonu, rektifikácia 

2. Postavenie výtyčiek na baseline - obyčajne na prvý a koncový bod I. Radu 

3. Zapnutie skeneru a Rekonu 

4. Vymazanie operačnej pamäte Rekonu (ak je to potrebné) 

5. Zadanie výšky optiky prístroja 

6. Začatie merania 

7. Zameranie BASELINE - kód 99 

8. Zameranie vrchnej hrany lomovej steny (Polyline crest) - kód 92 

9. Zameranie päty lomovej steny (Polyline crest) - kód 94 

10. Zameranie výškových bodov na etáži (kód 60) 

11. Zameranie pevných bodov (minimálne 3 body) v lome (na etáži) ak je potrebné 

meranie z viacerých stanovísk - kód  85 

12. Príprava na skenovanie - vymedzenie skenovanej oblasti a zameranie troch 

kontrolných bodov na lomovej stene vľavo, v strede a vpravo - kód 80 

13. Skenovanie lomovej steny  - kód 80 

14. Zameranie jednotlivých vývrtov  - kód 1 až 26 alebo zmena stanoviska merania a 

následné zameranie pevných bodov a vývrtov 
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15. Vypnutie prístroja 

16. Prenos dát z Rekonu do počítača 

17. Úprava dát v programe Shot Plus I Pro 

18. Projekcia odstrelu v programe Shot Plus I Pro 

 

Výsledkom merania je grafické zobrazenie a interpretácia merania, t. j. vrtná schéma so 

zobrazením: 

 Spodnej hrany lomovej steny (červená línia) 

 Vrchnej hrany lomovej steny (zelená línia) 

 BASELINE (prerušovaná červená línia) 

 Rad vývrtov (belasá línia) 

 Bodov na plate etáže (zelené body) 

 Bodov na lomovej stene (modré body) 
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Obrázok č.  4: Vrtná schéma jednoradového odstrelu na etáži 15/14 (Vlastné spracovanie) 

 

 

Obrázok č.  5: Vrtná schéma jednoradového odstrelu 1 2015 na etáži 7b s navrhovanými a realizovanými 

zmenami parametrov (Vlastné spracovanie) 
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3.2 Použitie neelektrického roznetu na zlepšenie možnosti 
časovania a zjednodušenie skladového hospodárstva 

 V tejto kapitole sa budeme bližšie venovať elektrickému roznetnému systému 

DeM-S a neelektrickému roznetnému systému EXEL United. 

 

3.2.1 Stručný popis elektrického roznetného systému DeM-S [7] 

 Elektrická rozbuška DeM-S je určená pre trhacie práce na povrchu alebo v podzemí 

v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu  uhoľného prachu alebo metánu. V prevedení s Cu 

dutinkou sa smie používať aj v neplynujúcich uhoľných baniach. 

 

Tabuľka č.  8: Stupne oneskorenia rozbušky DeM-S 

St. oneskorenia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Oneskorenie 

(ms) 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

St. oneskorenia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Oneskorenie 

(ms) 

27

5 

300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 

St. oneskorenia 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

Oneskorenie 

(ms) 

60

0 

650 700 750 800 850 900 950 1000   

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [7]  
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Tabuľka č.  9: Elektrický odpor rozbušiek DeM S Rmax (Ω) podľa materiálu a dĺžky vodičov 

Mat. jadra/dĺžka 

(m) 

2 2,5 3 3,5 4 5 6 9 12 15 20 25 30 

Cu Φ O,5 mm 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2,3 2,9 3,5 4,4 5,4 6,4 

Cu Φ O,6 mm 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,8 2,2 2,6 3,3 4,0 4,6 

Fe Cu Φ O,65 mm 2,1 2,5 2,8 3,2 3,5 4,2 4,9 7,2 9,3 11,5 15 18,8 22,3 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [7] 

 

Obrázok č.  6: Elektrická  rozbuška 0 – S, DEM-S 25/50 C (Vlastné spracovanie) 

 

3.2.2 Stručný popis neelektrického roznetného systému EXEL Unidet 

 Exel
™

 U Det je neelektrický jednoduchý iniciačný systém, čo sa týka použitia aj 

skladovania. 

 Pozostáva z: 

 rozbušiek s rovnakým oneskorením (zvyčajne 475/500 ms) adjustovaných v 

roznetnej náložke 

 povrchových časovacích konektorov s rôznymi časovacími sekvenciami (0 ms, 9 

ms, 17 ms, 25 ms, 42 ms, 67 ms, 109 ms, 176 ms) 

 signálnej trubičky 

 k dispozícii je 6 časov oneskorenia rozbušiek adjustovaných vo vývrte. 
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Bezpečnosť 

 Rozbušky Exel
™

 U Det sa vyznačujú vysokou bezpečnosťou voči iniciácii 

statickou elektrinou, bludným prúdom a vysokofrekvenčnej energii. Pri použití rozbušiek 

sa však treba  vyvarovať silným nárazom, treniu alebo intenzívnemu teplu.  

Rozbušky Exel
™

 U Det sa smú používať do teploty 50 ºC. Sú dodávané v triede 1.1B / 

1.4B a 1.4S s  UN č. 0360 / 0361 a 0500. 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Porovnanie elektrického a neelektrického roznetného systému 

Výhody elektrického systému: 

 nižšia cena cca 4,2 EUR/ks 

Nevýhody elektrického systému: 

 citlivosť na vplyv elektrostatickej energie, bludných prúdov, vysokofrekvenčnej 

energie 

 chúlostivosť  prívodných vodičov na mechanické namáhanie, odrenie izolácie a 

pod. 

 možnosť časovania len 30 časových stupňov po cca 25 ms 

 vyššia náročnosť pri skladovaní – pri používaní dvoch dĺžiek prívodných vodičov 

je potrebne skladovať 60 rôznych druhov položiek (2 x po 30 časových stupňov z 

každej dĺžky), t.j. pri nedostatku istého časového stupňa je potrebné objednávať 

celú ďalšiu šaržu roznecovadiel 

Obrázok č.  7: Rozbuška  Exel
™

 U Det [8] Obrázok č.  8: Exel
™

 Connectadet
™

 SL [8] 
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Výhody neelektrického systému: 

 vysoká odolnosť voči vplyvom elektrostatickej energie, bludných prúdov, 

vysokofrekvenčnej energie 

 pevnosť signálnej trubičky - udrží až 25 kg po dobu 2 minút [8], vysoká odolnosť 

trubičky voči oteru 

 možnosť použitia takmer neobmedzeného počtu časových stupňov pri použití 

malého počtu druhov oneskorenia povrchových konektorov 

 jednoduchosť pri skladovaní - pri používaní dvoch rozdielnych dĺžiek rozbušiek sa 

skladujú optimálne 4 položky (napr. Rozbuška Exel
™

 U Det dĺžky x, Rozbuška 

Exel
™

 U Det dĺžky y, povrchový konektor SL 25/4,8 m, povrchový konektor SL 

42/4,8 m)  

Nevýhody neelektrického systému:  

 mierne vyššia cena (cca 6 EUR / rozbuška + povrchový konektor) 

 nutnosť použiť povrchového konektora (do konektora je ale možné zapojiť až 5 ks 

signálnych trubičiek rozbušiek a konektorov) 

 

3.3 Úprava parametrov roztečí a záberov v závislosti na 
parametroch horniny na jednotlivých etážach 

 Účelom tejto diplomovej práce je navrhnúť a overiť možnosť zmeny parametrov 

clonového odstrelu v partiách lomu, kde je to technicky realizovateľné.  

 Ako vyplýva z kapitoly 2 a tam uvedenej charakteristiky štyroch horninových 

typov nachádzajúcich sa na ložisku Butkov je logické pokúsiť sa o úpravu parametrov 

clonového odstrelu v miestach výskytu horninového typu I a II. Keďže sa v miestach 

výskytu horninového typu I ťažba v súčasnosti nevykonáva, zameriame sa na oblasť 

výskytu horninového typu II, t. j. etáže 7 až 10. Úprava parametrov na etážach 11 až 15 nie 

je technicky realizovateľná, keďže ide o ťažšie rozpojiteľný horninový typ II a IV. 
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Výpočet koncentrácie nálože  p (kg.m-1)[6] 

NTRV kVp ..ρ=           (1) 

kde  

n
V

V l
d

V .
4

.π
=           (2) 

 

Tabuľka č.  10: Hodnoty merných hmotností trhavín (kg.m
-3

) a koeficientov nabíjania kN 

 DAP Dynamity Emulzné náložkované 

ρTR (kg.m-3) 800 1350 1200 

kN  1 0,65 0,65 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa [6] 

 

 

Tabuľka č.  11: Objemy 1m vývrtu a koncentrácie nálože pre priemer vývrtu 115 mm 

VV (m3) 0,01038 

pDAP (kg.m-1) 8,3 

pDYNAMITY  (kg.m-1) 9,1 

pEMULZNÉ   (kg.m-1) 8,1 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa [6]  

 

 Výpočet mernej spotreby trhaviny q (kg.m-3)[6] 

u
k

e
vsfq

N

...=           (3) 
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Tabuľka č.  12: Hodnoty koeficientov pre horniny a výbušniny 

Súčiniteľ pevnosti horniny podľa Laresa - f  Hodnota  

Veľmi pevné ruly, kremence  1,0  

Pevné ruly, syenity, ruly, porfýry, železité kýzy  0,9  

Melafýr  0,8  

Kazivec, droba, konglomeráty  0,7  

Dolomity, silúrske vápence  0,6  

Vápence  0,5  

Pevné bridlice  0,4  

Stredne tvrdé skaly, mäkké vápence  0,3  

Zvetrané ţuly, fylitické bridlice  0,2  

Uhlie  0,15  

 

Súčiniteľ štruktúry a uloženia horniny - s  

Celistvé horniny  1,0  

Horniny  V mocných 

vrstvách  

0,6  

V značne mocných vrstvách  0,8-0,9  

V slabých laviciach  0,65-0,8  

Horniny  Značne 

rozpukané  

1,2-1,4  

Zlepencovité  1,9-2,0  

Drobivé  0,8  

Súčiniteľ upnutia horniny - v  

Jedna voľná plocha  1,2-1,6  

Dve voľné plochy  1,0  

Tri voľné plochy  0,5-0,45  

Štyri voľné plochy  0,5-0,45  

Súčiniteľ brizancie podľa Gazdu - e  

DAP  1,0  

DAP hliníkovaný  0,95  

Sypké trhaviny typ Polonit  0,80  
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Sypké trhaviny typ Permonex  0,65  

Emulzné  0,6  

Želatinované (Dynamity)  0,5  

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [6] 

 

4.3.1 Výpočet parametrov odstrelu pre horninový typ I a II 

 V tejto kapitole sa zameriame na výpočet parametrov clonových odstrelov pre 

rôzne priemery vývrtov a rôzne typy použitých výbušnín: 

 

 Výpočet mernej spotreby výbušnín pre horninový typ I a II  qI,II (kg.m
-3

)[6] 

Pre výpočet mernej spotreby výbušnín pre horninový typ I a II volím nasledovné 

parametre: 

Súčiniteľ horniny pre dobre rozpojiteľný vápenec:   f = 0,48   

Súčiniteľ štruktúry a uloženia horniny pre celistvé horniny: s = 1 

Súčiniteľ upnutia horniny pre dve voľné plochy:   v = 1 

Súčiniteľ brizancie  podľa Gazdu pre DAP:    e = 1 

Koeficient nabíjania pre sypaný DAP:                kN = 1 

Súčiniteľ upchávky pre horninový typ I a II:    U = 1,0* 

 

* Súčiniteľ upchávky pre horninový typ I a II volíme U = 1,0 keďže ide o pomerne 

homogénne horniny bez puklín a kaverien ,kde je možné zabezpečiť dobrú upchávku. 

 

Tabuľka č.  13: Hodnoty koeficientov pre horniny typu I a II a výbušniny 

Horninový typ f s e v kN U 

I a II 0,48 1 1 1 1 1 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [6] 
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u
k

e
vsf=q

N

III, ...        (4) 

III,q = .1,0
1,0

1,0
,0.0,48.1,0.1  

III,q = 0,48 kg.m-3
 

 

 Výpočet maximálnej úsečky najmenšieho odporu - záberu pre horninový typ I a 

II WmaxI,,II (m)[6] 

Súčiniteľ priblíženia uvažujeme:     m = 0,8  

Koncentráciu nálože pDAP ( d vývrtu = 115mm) viď kapitola 4.3 p = 8,3kg.m-1  

mq

p
=W

III,

IIMAXI, .          (5) 

=W IIMAXI,

.0,8.0,48

.8,3
3

1

−

−

mkg

mkg
 

=W IIMAXI, 4,7 m 

 

Pre porovnanie analogicky vypočítame hodnoty Wmax I,II aj pre priemery vývrtov 89 

mm,102 mm a 115 mm: 

 

Tabuľka č.  14: Hodnoty WmaxI,II pre rôzne priemery vývrtov a rôzne typy výbušnín 

Priemer vývrtu 89 mm 102 mm 115 mm 

Emulzné náložkované 3,6 4,1 4,6 

DAP 3,6 4,1 4,7 

Slurry 4,4 5,1 5,7 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [6] 
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 Výpočet maximálnej úsečky najmenšieho odporu pre druhý a tretí rad - záberu 

pre horninový typ I a II   Wmax2,3 I,,II (m)[6] 

 

mW=W IIMAXI,III,MAX .2,3         (6) 

=W III,MAX 2,3 .0,84,7 m  

=W III,MAX 2,3 3,7 m 

 

Pre porovnanie analogicky vypočítame hodnoty Wmax 2,3I,II aj pre priemery vývrtov 89 mm, 

102 mm a 115 mm: 

 

Tabuľka č.  15: Hodnoty Wmax2,3I,II pre rôzne priemery vývrtov a rôzne typy výbušnín 

Priemer vývrtu 89 mm 102 mm 115 mm 

Emulzné náložkované 2,8 3,3 3,7 

DAP 2,9 3,3 3,7 

Slurry 3,5 4,0 4,6 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa [6] 

 

 Výpočet rozostupov vývrtov v rade pre horninový typ I a II aI,II (m) [6] 

IIMAXI

III

W

a
m

,

,
=  kde:  m = 0,8         (7) 

aI,II = m . W MAXI,II  

aI,II = 0,8 . 4,7m = 3,7 m           (8) 

 

Pre porovnanie analogicky vypočítame hodnoty aI,II aj pre priemery vývrtov 89 mm, 102 

mm a 115 mm: 
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Tabuľka č.  16: Hodnoty aI,II pre rôzne priemery vývrtov a rôzne typy výbušnín 

Priemer vývrtu 89 mm 102 mm 115 mm 

Emulzné náložkované 2,8 3,3 3,7 

DAP 2,9 3,3 3,7 

Slurry 3,5 4,0 4,6 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [6] 

 

 Výpočet maximálnej horizontálnej úsečky najmenšieho odporu na úrovni hlavy 

etáže  pre horninový typ I a II   Xmax I,,II (m)[6] 

 

α

ααα

sin....2

sin..7,0..sin..4sin.5,0 22

,max
Hmq

pLHqpp
X III

−+
=     (9) 

°

°°
=X III, .25.sin652.0,48.0,8

n650,7.8,3.si.25.27,5.sin654.8,3.0,48+65°.sin0,58,3 22

max

−
 

III,X max = 5,43 m 

  

kde L - dĺžku vývrtu vypočítame:  

α

H
=L

sin
            (10) 

L
°

=
sin65

25
= 27,5 m   

 

Pre porovnanie analogicky vypočítame hodnoty Xmax I,II aj pre priemery vývrtov 89 mm, 

102 mm a 115 mm: 
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Tabuľka č.  17: Hodnoty XmaxI,II pre rôzne priemery vývrtov a rôzne typy výbušnín 

Priemer vývrtu 89 mm 102 mm 115 mm 

Emulzné náložkované 4,21 4,79 5,37 

DAP 4,26 4,85 5,43 

Slurry 5,17 5,87 6,57 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [6] 

 

 Výpočet maximálnej horizontálnej úsečky najmenšieho odporu druhého a 

tretieho radu na úrovni hlavy etáže pre horninový typ I a II Xmax2,3 I,,II (m)[6] 

 

K - súčiniteľ závislý od priemeru a sklonu vývrtov: K = 0,05 

Xmax2,3 I,II = Xmax - K . H        (11) 

Xmax2,3 I,II = 5,43-0,05.25 = 4,18 m   

 

Pre porovnanie analogicky vypočítame hodnoty Xmax2,3 I,II aj pre priemery vývrtov 89 mm, 

102 mm a 115 mm: 

 

Tabuľka č.  18: Hodnoty Xmax2,3I,II pre rôzne priemery vývrtov a rôzne typy výbušnín 

Priemer vývrtu 89 mm 102 mm 115 mm 

Emulzné náložkované 2,96 3,54 4,12 

DAP 3,01 3,60 4,18 

Slurry 3,92 4,62 5,32 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [6] 
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 Výpočet prevŕtania pod úroveň etáže lpI,II (m)[6] 

Lp = 0,3.WMAX I,II          (12) 

Lp = 0,3 . 4,7m = 1,4 m   

 

 Výpočet dĺžky upchávky lUI,II (m)[6] 

WWl IIuI 17,0, −=           (13) 

IIuI,l  = 0,7 . 4,7 m = 3,3 m   

 

 Výpočet maximálnej hmotnosti stĺpcovej nálože vo vývrte QVMAX (kg)[6] 

).(,max UPIIIV LLLpQ −+=          (14) 

III,VQ max = 8,3kg.m-1.(27,5m+1,4m-3,3m) = 233 kg   

 

Pre porovnanie analogicky vypočítame hodnoty QVmax I,II aj pre priemery vývrtov 89 mm, 

102 mm a 115 mm: 

Tabuľka č.  19: Hodnoty QVmax I,II pre rôzne priemery vývrtov a rôzne typy výbušnín 

Priemer vývrtu 89 mm 102 mm 115 mm 

Emulzné náložkované 127 165 208 

DAP 139 183 233 

Slurry 193 251 315 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [6] 

 

 

 

 

 



Bc. Ján Abrahámovský: Optimalizace parametrů těžebních odstřelů v lomu Butkov 
 

2015 28

3.3.2 Výpočet parametrov odstrelu pre horninový typ III a IV 

 V tejto kapitole sa zameriame na výpočet parametrov clonových odstrelov pre 

rôzne priemery vývrtov a rôzne typy použitých výbušnín. 

 

 Výpočet mernej spotreby výbušnín pre horninový typ III a IV qIII,IV (kg.m
-3

)[6] 

Pre výpočet mernej spotreby výbušnín  pre horninový typ III a IV volím nasledovné 

parametre: 

Súčiniteľ horniny pre vápenec:      f = 0,48   

Súčiniteľ štruktúry a uloženia horniny pre značne rozpukané horniny: s = 1,2 

Súčiniteľ upnutia horniny pre dve voľné plochy:    v = 1 

Súčiniteľ brizancie  podľa Gazdu pre DAP:     e = 1 

Koeficient nabíjania pre sypaný DAP:     kN = 1 

Súčiniteľ upchávky pre horninový typ III a IV:    U = 1,05* 

*Súčiniteľ upchávky pre horninový typ III a IV volíme U = 1,25 keďže ide o horniny 

nehomogénne  s výskytom puklín a kaverien ,kde nie je možné zabezpečiť dobrú upchávku 

– hrozí únik plynných zložiek výbuchovej premeny do puklín a kaverien. 

 

Tabuľka č.  20: Hodnoty koeficientov pre horniny typu III a IV a výbušniny 

Horninový typ f s e v kN U 

III a IV 0,5 1,2 1 1 1 1,1 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [6] 

u
k

e
vsf=q

N

III, ...          (15) 

III,q .1,05
1,0

1,0
,0.0,48.1,2.1=  

III,q  = 0,604 kg.m-3   
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 Výpočet maximálnej úsečky najmenšieho odporu - záberu pre horninový typ III a 

IV WmaxIII,,IV (m)[6] 

Súčiniteľ priblíženia uvažujeme:      m = 0,8  

Koncentráciu nálože pDAP (d vývrtu = 115 mm) viď kapitola 4.3  p = 8,3 kg.m-1  

mq

p
=W

III,

IVMAXIII, .           (16) 

IVMAXIII,W
.0,8.0,604

.8,3
3

1

−

−

mkg

mkg
=  

IVMAXIII,W  = 4,1 m  

 

Pre porovnanie analogicky vypočítame hodnoty Wmax III,IV aj pre priemery vývrtov 89 mm, 

102 mm a 115 mm: 

Tabuľka č.  21: Hodnoty WmaxIII,IV pre rôzne priemery vývrtov a rôzne typy výbušnín 

Priemer vývrtu 89 mm 102 mm 115 mm 

Emulzné náložkované 3,2 3,6 4,1 

DAP 3,2 3,7 4,1 

Slurry 3,9 4,5 5,1 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [6] 

 

 Výpočet maximálnej úsečky najmenšieho odporu pre druhý a tretí rad - záberu 

pre horninový typ III a IV   Wmax2,3 III,,IV (m)[6] 

mW=W IVMAXIII,IVIII,MAX .2,3         (17) 

IVIII,MAXW 2,3 .0,84,1 m=  

IVIII,MAXW 2,3  = 3,3 m  
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Pre porovnanie analogicky vypočítame hodnoty Wmax 2,3III,IV aj pre priemery vývrtov 89 

mm, 102 mm a 115 mm: 

Tabuľka č.  22: Hodnoty Wmax2,3III,IV pre rôzne priemery vývrtov a rôzne typy výbušnín 

Priemer vývrtu 89 mm 102 mm 115 mm 

Emulzné náložkované 2,5 2,9 3,3 

DAP 2,6 2,9 3,3 

Slurry 3,1 3,6 4,1 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [6] 

 

 Výpočet rozostupov vývrtov v rade pre horninový typ III a IV aIII,IV (m)[6] 

IVMAXIII

IVIII

W

a
m

,

,
=    kde:  m = 0,8       (18) 

aIII,IV = m . WMAXIII,IV         (19) 

aIII,IV =0,8 . 4,1m = 3,3 m  

 

Pre porovnanie analogicky vypočítame hodnoty aIII,IV aj pre priemery vývrtov 89 mm, 102 

mm a 115 mm: 

Tabuľka č.  23: Hodnoty aIII,IV pre rôzne priemery vývrtov a rôzne typy výbušnín 

Priemer vývrtu 89 mm 102 mm 115 mm 

Emulzné náložkované 2,5 2,9 3,3 

DAP 2,6 2,9 3,3 

Slurry 3,1 3,6 4,1 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [6] 
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 Výpočet maximálnej horizontálnej úsečky najmenšieho odporu na úrovni hlavy 

etáže pre horninový typ III a IV   Xmax III,,IV (m)[6] 

α

ααα

sin....2

sin..7,0..sin..4sin.5,0 22

,max
Hmq

pLHqpp
X IVIII

−+
=     (20) 

°

°−°+°
=

65sin.25.8,0.604,0.2

65sin.3,8.7,05,27.25.65sin.604,0.3,8.465sin.3,8.5,0 22

,max IIIX  = 4,87 m 

kde L- dĺžku vývrtu vypočítame:  

α

H
=L

sin
            (21) 

=L
°sin65

25
= 27,5 m  

 

Pre porovnanie analogicky vypočítame hodnoty Xmax III,IV aj pre priemery vývrtov 89 mm, 

102 mm a 115 mm: 

Tabuľka č.  24: Hodnoty XmaxIII,IV pre rôzne priemery vývrtov a rôzne typy výbušnín 

Priemer vývrtu 89 mm 102 mm 115 mm 

Emulzné náložkované 3,8 4,3 4,8 

DAP 3,8 4,3 4,9 

Slurry 4,6 5,3 5,9 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [6] 

 

 Výpočet maximálnej horizontálnej úsečky najmenšieho odporu druhého a 

tretieho radu na úrovni hlavy etáže  pre horninový typ III a IV Xmax2,3 III,,IV (m)[6] 

K - súčiniteľ závislý od priemeru a sklonu vývrtov: K = 0,05 

Xmax2,3 III,IV = XmaxIII,IV - K . H        (22) 

 Xmax2,3 III,IV = 4,9-0,05.25 = 3,6 m  
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Pre porovnanie analogicky vypočítame hodnoty Xmax2,3 I,II aj pre priemery vývrtov 89 mm, 

102 mm a 115 mm: 

Tabuľka č.  25: Hodnoty Xmax2,3 I,II pre rôzne priemery vývrtov a rôzne typy výbušnín 

Priemer vývrtu 89 mm 102 mm 115 mm 

Emulzné náložkované 2,52 3,04 3,56 

DAP 2,56 3,09 3,62 

Slurry 3,38 4,02 4,65 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [6] 

 

 Výpočet prevŕtania pod úroveň etáže lpI,II (m)[6] 

Lp = 0,3.WMAX III,IV          (23) 

Lp = 0,3 . 4,1m = 1,2 m  

  

 Výpočet dĺžky upchávky lUI,II (m)[6] 

WWl IVuIII 17,0, −=           (24) 

IVuIII,l = 0,7 . 4,1 m = 2,9 m  

 

 Výpočet maximálnej hmotnosti stĺpcovej nálože vo vývrte QVMAX (kg)[6] 

).(,max UPIVIIIV LLLpQ −+=         (25) 

IVIII,VQ max = 8,3 kg.m-1. (27,5 m+1,2 m-2,9 m) = 233 kg  

 

Pre porovnanie analogicky vypočítame hodnoty QVmax III,IV aj pre priemery vývrtov 89 mm, 

102 mm a 115 mm: 
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Tabuľka č.  26: Hodnoty QVmax III,IV pre rôzne priemery vývrtov a rôzne typy výbušnín 

Priemer vývrtu 89 mm 102 mm 115 mm 

Emulzné náložkované 128 166 210 

DAP 139 183 233 

Slurry 194 253 318 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa [6] 
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4 Technicko – ekonomické zhodnotenie riešení 
 V tejto kapitole porovnáme: 

a) náklady na rozpojovanie 1 m3 horniny pri použití rôznych priemerov vývrtov a 

rôznych typov výbušnín 

b) rozdiel v nákladoch na rozpojenie 1 m3 horniny pri použití elektrického a 

neelektrického roznetu 

c) rozdiel v nákladoch na rozpojenie 1 m3 pri zachovaní súčasných parametrov 

clonového odstrelu a pri použití nových navrhnutých 

4.1 Rozdelenie nákladov 

 Samotná realizácia trhacích prác pozostáva z dvoch základných operácií, do 

ktorých môžme aj rozdeliť samotné náklady na trhacie práce. 

4.1.1 Náklady na vŕtacie práce 

  Pozostávajú z týchto položiek: 

• náklady na kúpu vrtnej súpravy - amortizácia 

• náklady na prevádzku vrtnej súpravy – palivo, mazivá, náhradné diely, servis 

• plat obsluhy vrtnej súpravy 

V súčasnosti sa cena za navrtaný bežný meter pri použití moderných vrtných súprav pri 

vŕtaní priemerov 89 mm až 115 mm pohybuje medzi 5 až 6 EUR/bm. 

4.1.2 Náklady na samotné trhacie práce 

 Pozostávajú z týchto položiek: 

• náklady na výbušniny a pomôcky trhacej techniky (kúpa, preprava, skladovanie) 

• náklady na roznetný systém (kúpa, preprava, skladovanie) 

• plat strelmajstra a pomocníkov 
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4.2 Vplyv použitia meracej techniky 

 Použitie meracej techniky pri projektovaní – návrhu vrtnej schémy má pozitívny 

vplyv z niekoľkých hľadísk: 

4.2.1 Bezpečnosť 

 Meracia technika 3D skener – profiler, umožňuje znázornenie konkrétnych záberov 

prvého radu vývrtov a preto strelmajster môže adekvátne reagovať na vznik potenciálne 

nebezpečných situácií. Tieto vznikajú pri zmenšení záberu prvého radu vývrtov a hrozí 

nadmerný rozlet horniny. Pri zistení tohto rizika strelmajster môže presne reagovať buď 

realizáciou medziupchávky, alebo použitím ľahčenej nálože.  

 

Obrázok č.  9: Príklad profilu záberu vývrtu prvého radu – et 15/14, profil vývrtu A12 s vyznačením min. a 

max. záberu – záber je pod min. hodnotou bezpečného záberu – je potrebné zmeniť uhol vŕtania (Autor) 
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4.2.2 Optimalizácia kusovitosti 

 V opačnom prípade ako v bode 5.2.1, t. j. pri zábere prvého radu väčšom ako je 

WMAX hrozí že nedôjde k rozpojeniu horniny, t. j. rozval zostane tzv. stáť. V tomto prípade 

môže strelmajster riešiť situáciu niekoľkými spôsobmi. V mieste nadmerne zväčšeného 

záberu nechá navŕtať vývrt bližšie k hrane lomovej steny, upraví sa uhol vŕtania, doplnia sa  

záhlavné predvývrty pred prvým radom  alebo  pätné a zdvižné vývrty v kritickom mieste. 

 

Obrázok č.  10: Príklad profilu záberu vývrtu prvého radu – et 15/14, profil vývrtu A6 s vyznačením min. a 

max. záberu – záber optimálne parametre (autor) 

 

4.3 Vplyv použitia neelektrického roznetu 

 Nahradením elektrického roznetu neelektrickým, pri realizácii trhacích prác, pri 

povrchovom dobývaní v lome Butkov, by sa výrazne dotklo dvoch dôležitých aspektov: 
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4.3.1 Bezpečnosť 

 Ako už bolo spomenuté v odstavci 4.2.2, použitie neelektrického roznetu prináša 

nesporné výhody, čo sa týka odolnosti voči: 

a) vplyvom elektrického prúdu (v prípade použitia v blízkosti rozvodov elektrickej 

energie, transformátorov, rozvodní a elektrických pohonov v lome) 

b) vysokofrekvenčnej energie (v prípade používania rádiotelekomunikačných 

prostriedkov, ako vysielačky a mobilné telefóny pri manipulácii v blízkosti 

iniciátorov) 

c) mechanickému namáhaniu prívodného vodiča (v prípade výskytu kaverien a puklín 

v masíve keď dochádza k tzv. ťahaniu roznetnej náložky dovnútra vývrtu) 

4.3.2 Skladové hospodárstvo 

 Z pohľadu skladového hospodárstva môžme porovnať existujúce použitie 

elektrického roznetu ako skladovanie veľkého sortimentu iniciátorov, keďže sa skladujú 

iniciátori DeM – S o dvoch dĺžkach (20 a 30 m), každý v časových stupňoch 0° až 30°. Ide 

teda o skladovanie až 64 druhov iniciátorov. 

 Pri navrhovanom nahradení elektrického roznetu neelektrickým by plne postačovali 

neelektrické iniciátori EXEL Unidet U475/27 m, EXEL Unidet U500/7,8 m a časovacie 

konektory EXEL Conectadet SL 25/4,8 m a EXEL Conectadet SL 42/4,8 m. Išlo by teda o 

skladovanie iba štyroch druhov iniciátorov. 

Ide teda o 15 x menej položiek ako v súčasnosti !!!  

 Nespornou výhodou tohto riešenia je zjednodušenie skladového hospodárstva 

výbušnín a iniciátorov, hlavne s ohľadom na zákon SNR č. 58/2014 o výbušninách a jeho 

ustanovení o traceabilite. 

 Ďalším faktorom je skutočnosť, že pri spotrebovaní určitého časového stupňa 

elektrických iniciátorov je spravidla nutné objednať celú ďalšiu sériu iniciátorov v 

kompletnom rozsahu časových stupňov. Pri spotrebovaní niektorého z iniciátorov 

neelektrického roznetu sa jednoducho objedná len chýbajúci segment, bez nutnosti nákupu 

celkového sortimentu iniciátorov. 
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4.4 Vplyv úpravy parametrov odstrelu 

 Ako už bolo spomenuté v častiach 3.4, mali doteraz používané parametre odstrelu 

pre celú oblasť lomu Butkov nasledovné hodnoty: XI = 4,5 m; XII,III = 4 m; a = 3.5 m. 

 Na základe výpočtov v časti 5 prevedieme porovnanie vplyvu zmeny parametrov 

odstrelu v horninovom type I a II voči pôvodným parametrom na ekonomiku rozpojovania 

pomocou trhacích prác. Úpravu parametrov v horninovom type III a IV neuvažujeme, 

keďže vzhľadom na praktické skúsenosti by zväčšenie roztečí a záberov jednotlivých 

vývrtov viedlo k veľkému počtu nadrozmerných kusov po odstrele a následným zvýšeným 

nákladom na sekundárne rozpojovanie. 

 V ďalšej časti porovnáme ekonomiku pri eventuálnom nahradení elektrického 

roznetu neelektrickým.  

4.4.1 Nákladové položky 

 Z cenových ponúk na rok 2015 sme čerpali nasledovné údaje: 

 

Tabuľka č.  27: Nákladové položky odstrelu 

Položka MJ Cena EUR/MJ 

Vŕtanie bm 5,8 

Elektrická rozbuška DeM – S (30 m) ks 4,24 

Neelektrická rozbuška EXEL Unidet U475/27 m ks 4,15 

Povrchový konektor EXEL Conectadet SL /4,8 m ks 1,6 

Trhavina Senatel Powerfrag (emulzná náložkovaná) kg 1,35 

Trhavina EXAN (povrchová sypká - DAP) kg 0,70 

Trhavina Centragold 100 (SLURRY) kg 1,20 

Servis (mzdy TVO + 4 pomocníci, doprava materiálu na etáž) deň 300 

Zdroj: Vlastné spracovanie 



Bc. Ján Abrahámovský: Optimalizace parametrů těžebních odstřelů v lomu Butkov 
 

2015 39

4.4.2 Určenie modelového príkladu 

 Modelovým príkladom pre porovnanie zmeny parametrov bude v lome Butkov 

často používaný dvojradový clonový odstrel s počtom vývrtov v prednom rade 15, v 

zadnom rade 14 vývrtov, výška lomovej steny bude 25 m a uhol vŕtania 65°, horizontálny 

záber prvého radu X = 5,4 m, horizontálny záber II. a III. radu X2,3 = 4,2 m, rozteč vývrtov 

v rade a = 3,7 m. 

 

 

Obrázok č.  11: Schéma modelového dvojradového odstrelu so zapojením neelektrického roznetného systému 

s konekormi SL 25/4,8 m (červená) a SL 42/4,8 m (čierna) (autor) 

 

4.4.3 Vyhodnotenie spotreby  materiálov a služieb na odstrel z hľadiska 
ekonomiky 

 Výpočet kubatúry odstrelu QHOR (m3):    

QHOR = (nV1 . (X . a) + nV2 .(X2,3 . a)). H      (26) 

kde: nv1 – počet vývrtov v prvom rade; nv2 – počet vývrtov v druhom rade; X – vodorovný 

záber I. radu (m); X2,3 - vodorovný záber II. radu (m); a – vzdialenosť medzi vývrtami v 

rade –rozteč (m); H – výška lomovej steny (m) 
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Výpočet mernej spotreby vývrtov na odstrel qVRT ( m / m3): 

q
VRT

=
n

vrt
. L

V

Q
HOR

         (27) 

kde : 

nVRT – počet vývrtov na odstrel  

LV – hĺbka vývrtu (m) 

QHOR – kubatúra odstrelu (m
3
) 

 

Tabuľka č.  28: Parametre odstrelu a kubatúr pre priemer vŕtania 89 mm a 29 vývrtov 

 Záber 
I.RAD 

Záber 
II.RAD 

Rozteč Výška 
lom. steny 

Hĺbka 
vývrtu 

Kubatúra 
odstrelu 

Merná 
spotreba 
vývrtov 

X X2,3 a H LV QHOR qvrt 

(m) (m) (m) (m) (m) (m3) m/m3
 

SENATEL 4,2 3,0 2,8 25 27,6 7 429 0,108 

DAP 4,3 3,0 2,9 25 27,6 7 630 0,105 

SLURRY 5,2 3,9 3,5 25 27,6 11 665 0,069 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tabuľka č.  29: Parametre odstrelu a kubatúr pre priemer vŕtania 102 mm a 29 vývrtov  

 Záber 
I.RAD 

Záber 
II.RAD 

Rozteč Výška 
lom. steny 

Hĺbka 
vývrtu 

Kubatúra 
odstrelu 

Merná 
spotreba 
vývrtov 

X X2,3 a H LV QHOR qvrt 

(m) (m) (m) (m) (m) (m3) m/m3
 

SENATEL 4,8 3,5 3,3 25 27,6 9 896 0,081 

DAP 4,9 3,6 3,3 25 27,6 10 161 0,079 

SLURRY 5,9 4,6 4,0 25 27,6 15 446 0,052 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tabuľka č.  30: Parametre odstrelu a kubatúr pre priemer vŕtania 115 mm a 29 vývrtov 

 Záber 
I.RAD 

Záber 
II.RAD 

Rozteč Výška 
lom. steny 

Hĺbka 
vývrtu 

Kubatúra 
odstrelu 

Merná 
spotreba 
vývrtov 

X X2,3 a H LV QHOR qvrt 

(m) (m) (m) (m) (m) (m3) m/m3
 

SENATEL 5,4 4,2 3,7 25 27,6 12 798 0,063 

DAP 5,4 4,2 3,7 25 27,6 13 051 0,061 

SLURRY 6,6 5,0 4,6 25 27,6 19 205 0,042 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tabuľka č.  31: Spotreby materiálu odstrelu pre priemer vŕtania 89 mm a 29 vývrtov 

 Trhaviny 

vo vývrte 

Trhaviny 

celkovo 

Rozbušiek 

vo vývrte 

Hĺbka 

vývrtu 

Spotreba 

vývrtov 

QV QCELK RV LV LCELK 

(kg) (kg) (ks) (m) (m) 

SENATEL 127 3 680 1 27,6 800 

DAP 139 4 041 1 27,6 800 

SLURRY 193 5 587 1 27,6 800 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Pričom: QCELK = nV . QV ; kde nV  = 29, t. j. celkový počet vývrtov odstrelu (28) 

               LCELK = nV . LV ; kde LV = 27,6 m, t. j. hĺbka vývrtu    (29) 
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Tabuľka č.  32: Spotreby materiálu odstrelu pre priemer vŕtania 102 mm a 29 vývrtov 

 Trhaviny 

vo vývrte 

Trhaviny 

celkovo 

Rozbušiek 

vo vývrte 

Hĺbka 

vývrtu 

Spotreba 

vývrtov 

QV QCELK RV LV LCELK 

(kg) (kg) (ks) (m) (m) 

SENATEL 165 4 795 1 27,6 800 

DAP 183 5 308 1 27,6 800 

SLURRY 251 7 266 1 27,6 800 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Pričom: QCELK = nV . QV ; kde nV  = 29, t. j. celkový počet vývrtov odstrelu (30) 

               LCELK = nV . LV ; kde LV = 27,6 m, t. j. hĺbka vývrtu   (31) 

Tabuľka č.  33: Spotreby materiálu odstrelu pre priemer vŕtania 115 mm a 29 vývrtov 

 Trhaviny 

vo vývrte 

Trhaviny 

celkovo 

Rozbušiek 

vo vývrte 

Hĺbka 

vývrtu 

Spotreba 

vývrtov 

QV QCELK RV LV LCELK 

(kg) (kg) (ks) (m) (m) 

SENATEL 208 6 046 1 27,6 800 

DAP 233 6 747 1 27,6 800 

SLURRY 315 9 143 1 27,6 800 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Pričom: QCELK = nV . QV ; kde nV = 29,t. j. celkový počet vývrtov odstrelu (32) 

               LCELK = nV . LV ; kde LV = 27,6 m, t. j. hĺbka vývrtu   (33) 
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Tabuľka č.  34: Náklady podľa jednotlivých položiek pre priemer vŕtania 89 mm a 29 vývrtov pri 

zohľadnení cien v EUR za MJ z tabuľky č. 27 

 Vŕtanie Rozbušk

y 

Trhaviny Servis Náklady Náklady 

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR/m3) 

SENATEL 4 640 123 4 968 300 10 030 1,35 

DAP 4 640 123 2 829 300 7 891 1,03 

SLURRY 4 640 123 6 705 300 11 767 1,01 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Tabuľka č.  35: Náklady podľa jednotlivých položiek pre priemer vŕtania 102 mm a 29 vývrtov pri 

zohľadnení cien v EUR za MJ z tabuľky č. 27 

 Vŕtanie Rozbušk

y 

Trhaviny Servis Náklady Náklady 

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR/m3) 

SENATEL 4 640 123 6 473 300 11 536 1,17 

DAP 4 640 123 3 715 300 8 778 0,86 

SLURRY 4 640 123 8 719 300 13 781 0,89 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Tabuľka č.  36: Náklady podľa jednotlivých položiek pre priemer vŕtania 115 mm a 29 vývrtov pri 

zohľadnení cien v EUR za MJ z tabuľky č. 27 

 Vŕtanie Rozbušk

y 

Trhaviny Servis Náklady Náklady 

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR/m3) 

SENATEL 4 640 123 8 163 300 13 225 1,03 

DAP 4 640 123 4 723 300 9 786 0,75 

SLURRY 4 640 123 10 971 300 16 034 0,83 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tabuľka č.  37: Parametre odstrelu a kubatúr pre priemer vŕtania 115 mm a 29 vývrtov a trhavinu DAP - 

porovnanie pôvodných a novo navrhnutých parametrov odstrelu 

 Záber 

I.RAD 

Záber 

II.RAD 

Rozteč Výška 

lom. steny 

Hĺbka 

vývrtu 

Kubatúra 

odstrelu 

X X2,3 a H LV QHOR 

(m) (m) (m) (m) (m) (m3) 

Pôvodné 5,0 4,0 3,5 25 27,6 10 806 

Nové 5,4 4,2 3,7 25 27,6 13 051 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Tabuľka č.  38: Spotreby materiálu odstrelu pre priemer vŕtania 115 mm a 29 vývrtov a trhavinu DAP - 

porovnanie pôvodných a novo navrhnutých parametrov odstrelu 

 Trhaviny 

vo vývrte 

Trhaviny 

celkovo 

Rozbušiek 

vo vývrte 

Hĺbka 

vývrtu 

Spotreba 

vývrtov 

QV QCELK RV LV LCELK 

(kg) (kg) (ks) (m) (m) 

Pôvodné 233 6 747 1 27,6 800 

Nové 233 6 747 1 27,6 800 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Tabuľka č.  39: Náklady podľa jednotlivých položiek pre priemer vŕtania 115 mm a 29 vývrtov a trhavinu 

DAP pri zohľadnení cien v EUR za MJ z tabuľky č. 27- porovnanie pôvodných a novo navrhnutých 

parametrov odstrelu 

 Vŕtanie Rozbušky Trhaviny Servis Náklady Náklady 

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR/m3) 

Pôvodné 4 640 123 4 723 300 9 786 0,85 

Nové 4 640 123 4 723 300 9 786 0,75 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Pre výpočet nákladov na rozpojenie 1m3 horniny do tabuľky č.39 boli použité údaje: 

 merné spotreby vývrtov qVRT  z tabuľky č. 37 

 spotreby použitých materiálov na odstrel z tabuľky č. 38 

 jednotkové ceny použitých materiálov a činností z tabuľky č. 27 

 

Tabuľka č.  40: Porovnanie nákladov pri použití elektrického a neelektrického roznetu pri použití 

priemeru vŕtania 115 mm a 29 vývrtov s trhavinou DAP pri zohľadnení cien v EUR za MJ z tabuľky č.27 

 Vŕtanie Rozbušky Konektory Trhaviny Servis Náklady Náklady 

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR/m3) 

EXEL 4 640 120 46,4 4 723 300 9 829 0,753 

DeM - S 4 640 123 - 4 723 300 9 786 0,75 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

4.4.4 Overenie navrhovaných parametrov clonového odstrelu pri praktickej 
realizácii trhacích prác 

 Pre praktické overenie realizovateľnosti zmeny parametrov bola vybraná etáž 7b/6 

s plánovaným clonovým odstrelom 1/2015. Vytyčovanie prebehlo 12.1.2015.  Realizácia  -  

vykonanie clonového odstrelu prebehlo 28.1.2015. 

Z nasledujúcej foto dokumentácie odstrelu  vyplýva: 

 odstrel prebehol v poriadku 

 projektované upravené parametre clonového odstrelu boli správne 

 kusovitosť - fragmentácia je na požadovanej úrovni a nevyžaduje ďalšie nadmerné 

sekundárne rozpojovanie 
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Obrázok č.  12: Vytyčovanie clonového odstrelu a skenovanie lomovej steny 3D skenerom MDL Laser Ace 

(Foto autor) 

 

 

 

Obrázok č.  13: 3D sken lomovej steny na et. 7b s vytýčenými vývrtmi - projektovanie v Shot Plus 5 (autor) 
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Obrázok č.  14: Schéma časovania odstrelu 1/ 2015 na et. 7b – projektovanie v Shot Plus 5 (autor) 

 

 

Obrázok č.  16: Rozval projektovaného odstrelu  

so zmenenými parametrami (Foto autor) 

 

4.4.5 Vyhodnotenie vhodnosti navrhovaných riešení 

a) Použitie meracej techniky 

Použitie 3D skeneru v spolupráci s programom Shot Plus prináša obrovskú výhodu pri 

rozhodovaní TVO pri sporných situáciách (napr. nepravidelný profil lomovej steny, 

poruchy a pod). Umožňuje praktickú a zrozumiteľnú grafickú vizualizáciu pri projektovaní 

Obrázok č.  15: Rozval projektovaného odstrelu 

so zmenenými parametrami (Foto autor) 
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umiestnenia vývrtov, časovania jednotlivých vývrtov, prierezov lomovej steny v 

záujmových miestach, výpočty kubatúr atď. 

Dôležitým aspektom z ekonomického hľadiska je fakt, že spoločnosti PCLA je 3D skener s 

obsluhou aj so softwarom k dispozícii na požiadanie bezplatne v rámci dodávateľských 

vzťahov so spoločnosťou ORICA. Nie je teda nutné vynakladať žiadne vedľajšie finančné 

prostriedky. 

b) Nahradenie elektrického roznetu neelektrickým 

Nahradenie elektrického roznetu neelektrickým má niekoľko aspektov. Najdôležitejším 

aspektom je ekonomický. Pri porovnaní cien produktov potrebných na iniciáciu jedného 

vývrtu z tabuľky č. 27 vyplýva nasledujúce porovnanie: 

 Porovnanie z hľadiska jednotkovej ceny produktov potrebných na iniciáciu 1 vývrtu 

Elektrický roznet - potrebná 1 ks Rozbuška DEM-S (Cu 0,6 mm/ 30 m) 

Neelektrický roznet - potrebná 1 ks rozbuška EXEL U 475/27 m + konektor EXEL 

ConectaDet  SL25 (42) /4,8 m  

Náklady (DEM-S)                                                                        4,24 EUR/vývrt 

Náklady (EXEL)                                                                          5,75 EUR/vývrt 

Jednotkové náklady na neelektrický roznet sú o 35,6 %  vyššie ako u elektrického. 

 

Z tabuľky č. 27 a pohľadu jednotkovej ceny vychádza priaznivejšie elektrický roznet. 

 Porovnanie z hľadiska nákladov na 1m
3
 rozpojenej horniny 

Pri porovnaní nákladov na rozpojený 1m3 horniny modelového dvojradového clonového 

odstrelu z hľadiska použitia elektrického a neelektrického roznetu z tabuľky č. 40 

vyplývajú nasledovné údaje: 

Náklady ( DEM-S)                                                                       0,75 EUR/m3 

Náklady ( EXEL)                                                                       0,753 EUR/m3 
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Graf č.  1: Porovnanie nákladov na rozpojenie 1m3 horniny pri použití elektrického a neelektrického 

roznetu (Vlastné spracovanie) 

 

Náklady na rozpojenie 1m
3
 horniny pri použití neelektrického roznetu sú len o 0,4 % 

vyššie ako pri použití elektrického!!! 

Toto porovnanie je prekvapujúce, ale ľahko vysvetliteľné, keďže z tabuľky č. 40 

vyplýva,že náklady na iniciáciu (rozbušky) tvoria len približne 1,69 %  celkových 

nákladov na odstrel.  

c) Zmena parametrov odstrelu 

Na úvod je potrebné podotknúť, že navrhované parametre odstrelu sú z praktických 

skúseností s trhacími prácami v lome Ladce - Butkov aplikovateľné len v horninách typu I 

a II, teda pri súčasnej ťažbe na etážach 7, 8, 9 a 10. V partiách lomu s horninovým typom 

III a IV, kde je horninový masív značne porušený je potrebné zachovať pôvodné parametre 

odstrelov. 

Z tabuľky č. 39 vyplýva nasledovné porovnanie nákladov na rozpojenie 1m3 horniny pri 

zachovaní pôvodných parametrov a pri navrhnutých parametroch clonového odstrelu. Tieto 

údaje platia pre použitie trhaviny typu DAP, elektrický roznet a priemer vŕtania 115 mm: 

Náklady na rozpojenie 1m3 horniny ( pôvodné parametre)                0,85 EUR/m3  

Náklady na rozpojenie 1m3 horniny ( navrhnuté parametre)              0,75 EUR/m3  
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Graf č.  2: Porovnanie nákladov na rozpojenie 1m
3
 horniny pôvodné/navrhnuté parametre odstrelu 

(Vlastné spracovanie) 

 

Z uvedených údajov a z grafu č. 2 vyplýva, že vhodne zvolené parametre odstrelu na 

etážach 7 až 10 môžu viesť k zaujímavej úspore nákladov na odstrel viac ako 10%!! 

d) Porovnanie použitia rôznych priemerov vŕtania použitia rôznych typov 

výbušnín 

V kapitolách 4.3.1 až 4.3.2 v častiach výpočty, boli vypočítané navrhnuté parametre 

clonových odstrelov pre všetky horninové typy priemerov vývrtov 89 mm 102 mm a 

115mm a pri použití nabíjania troma rôznymi typmi výbušnín (emulzné náložkované, 

DAPy a SLURRY). 

V častiach kapitoly 5 boli v tabuľkách 28 až 36 vyhodnotené spotreby materiálov a 

nákladov pre priemery vývrtov 89 mm 102 mm a 115 mm a pri použití nabíjania troma 

rôznymi typmi výbušnín (emulzné náložkované, DAPy a SLURRY), t. j. 9 kombinácii 

clonových odstrelov (pre horninový typ I a II). 

Z tabuliek 34 až 36 vyplývajú nasledovné náklady pre jednotlivé priemery vŕtania a 

použité typy výbušnín: 
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Tabuľka č.  41: Súhrnný prehľad nákladov na rozpojenie 1m
3
 horniny pri použití rôznych priemerov 

vŕtania a použití rôznych typov výbušnín (EUR / m
3
) 

Trhavina /priemer vŕtania 89 mm 102 mm 115 mm 

SENATEL 1,35 EUR/m3 1,17 EUR/m3 1,03 EUR/m3
 

DAP 1,03 EUR/m3 0,86 EUR/m3 0,75 EUR/m3
 

SLURRY 1,01 EUR/m3 0,89 EUR/m3 0,83 EUR/m3
 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Pre výpočet nákladov na rozpojenie 1m3 horniny do tabuľky č. 41 boli použité údaje: 

 merné spotreby vývrtov qVRT  z tabuliek č. 28, č. 29 a č. 30 

 spotreby použitých materiálov na odstrel z tabuliek č. 31, č. 32 a č. 33 

 jednotkové ceny použitých materiálov a činností z tabuľky č. 27 
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Graf č.  3: Znázornenie nákladov na rozpojenie 1 m
3
 horniny pri použití rôznych priemerov vŕtania a 

rôznych typov výbušnín – členenie podľa priemerov vŕtania (Vlastné spracovanie) 
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Graf č.  4: Znázornenie nákladov na rozpojenie 1 m
3
 horniny pri použití rôznych  priemerov vŕtania a 

rôznych typov výbušnín – členenie podľa druhu výbušniny (Vlastné spracovanie) 

  

Z grafov č. 3 a 4 vyplýva, že je ekonomicky jednoznačne výhodnejšie používať väčšie 

priemery vývrtov a trhavinu typu DAP!! 

Pri použití väčších priemerov vŕtania sú totiž logicky väčšie hodnoty roztečí a záberov 

jednotlivých radov, čo v konečnom dôsledku prináša úsporu vrtných prác, ktoré tvoria 

skoro 50 % nákladov na clonový odstrel. Viď merné spotreby vývrtov z tabuliek č. 28, č. 

29, č. 30. 
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5 Ekologické zhodnotenie 
 Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. [9] 

 Vykonávanie vŕtacích prác a s tým spojené používanie výbušnín v lome Butkov, 

podľa postupov a podmienok, ktoré uvádzam vo svojej práci, možno zaradiť jednoznačne 

medzi činnosti, ktoré nepodliehajú posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. [9] 

 V technologickom postupe pre trhacie práce malého rozsahu a v Generálnom 

technickom projekte trhacích prác veľkého rozsahu sú vyjadrenia príslušných orgánov – 

Krajský a Obvodný úrad Životného prostredia – že uvedené činnosti nie je potrebné 

posudzovať. 

 Odbornou manipuláciou s trhavinami pri nakládke, preprave a nabíjacích prácach 

nedochádza k znečisťovaniu životného prostredia. Použité expedičné obaly sa likvidujú 

podľa pokynov výrobcu. 

 Taktiež vzhľadom na otvorenosť lomu pri povrchovej ťažbe, povýbuchové splodiny 

v ovzduší nepredstavujú väčšie ohrozenie zdravia pracovníkov.  

 Podobne hydrogeologické pomery na ložisku zabraňujú tomu, aby dochádzalo ku 

kontaminácii povrchových a podzemných vôd. 

 Racionálnym riadením ťažby, za dodržania všetkých podmienok, sa minimalizujú 

nežiadúce vplyvy ťažby na životné prostredie v našom dobývacom priestore a jeho okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Ján Abrahámovský: Optimalizace parametrů těžebních odstřelů v lomu Butkov 
 

2015 54

 Záver 
 Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť optimalizáciu parametrov clonových 

odstrelov v lome Ladce - Butkov s ohľadom na použitie modernej meracej techniky, 

softwarového vybavenia, ako aj porovnať vhodnosť zámeny elektrického roznetu 

neelektrickým a taktiež porovnanie vhodnosti zmeny priemeru vŕtania. 

 Mnou navrhovaná zmena vychádza z použitia 3D skenovania lomovej steny, 

zámeny elektrického roznetu za neelektrický a úpravy parametrov odstrelu na etážach 7 až 

10.  

 Pre maximálne zvýšenie bezpečnosti, optimalizáciu kusovitosti a zníženie 

prevádzkových nákladov navrhujem vykonať nasledovné kroky: 

 zaviesť 3D skenovanie lomovej steny v prípadoch, kedy nie je možné klasickou 

metódou spoľahlivo odhadnúť profil lomovej steny a teda zábery vývrtov predného 

radu  

 zaviesť používanie neelektrického roznetu namiesto elektrického z dôvodu 

maximálneho zjednodušenia skladového hospodárstva a bezpečnosti 

 po konzultácii s TVO vykonať zmenu parametrov clonových odstrelov na etážach 

č. 7 až 10 podľa navrhnutých (a pri CO 1 2015 overených) parametrov a pre úsporu 

nákladov 

 Domnievam sa že tieto riešenia budú pre spoločnosť PCLA veľmi prínosné, keďže 

pri ročnej ťažbe cez 1  milión ton vápenca je úspora 10 % nákladov na rozpojené množstvo 

horniny v niektorých partiách lomu je veľmi finančne zaujímavé. Pri ťažbe 1 000 000 ton 

ročne a porovnaní nákladov starých a nových parametrov clonových odstrelov môže 

ísť o úsporu až 100 000 EUR ročne! Taktiež zvýšenie bezpečnosti trhacích prác a 

zjednodušenie skladovania prác pri zavedení 3D skenovania a neelektrického roznetu je 

nezanedbateľným faktorom. 
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