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Anotace  

Tato bakalářská práce se zaměřuje na nevýbušné expanzivní rozpojování hornin, 

pomocí výrobku Green Break Technology (GBT) a jeho porovnání v praktických oblastech s 

konvenčními trhacími pracemi. V první části budou popsány vlastnosti tohoto produktu. Poté 

budou rozebrány možnosti použití GBT pro rozpojování hornin, například pro rozpojování 

nadměrných kusů nebo pro ražení štol. V následující části je vyhodnoceno seismické měření 

použití GBT při rozpojování hornin na pracovišti experimentální geotechniky na štole Josef. 

Následně jsou navrhnuty konvenční trhacích práce a vypočteno způsobené seismické zatížení. 

Obě metody jsou poté porovnány. Dále je vyhodnoceno a prezentováno vlastní měření 

seismiky a rozletu při experimentálním rozpojení hornin pomocí GBT, provedené v Jílovém u 

Prahy na dole „Pepř“ a v kamenolomu v Kozárovicích.  

 

Klíčová slova: Green Break Technology, trhací práce, rozpojování hornin, seismický účinek, 

měření 

Annotation  

This bachelor work focuses on the non-detonating expansive rock breaking system 

(Green Break Technology - GBT) and its comparison in practical areas with conventional 

blasting. The first part describes the properties of the product. Then they discussed the 

possibility of using the GBT for breaking rocks, for example breaking oversized pieces or 

tunneling. The next part is evaluated using seismic measurements at GBT disintegration of 

rocks in the workplace Experimental Geotechnics on the table Josef. Following are designed 

conventional drill and blast and calculated Seismic load caused by drill and blast. Both 

methods are then compared. It is also evaluated and presented its own seismic measurement 

and throwing in experimental rock breaking via GBT made in Jílové near Prague on the mine 

"Pepř" and in a quarry in Kozárovice. 

 

Keywords: Green Break Technology, blasting, rock breaking, seismic effect, measurement 
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Seznam použitého značení 

GBT   Green Break Technology 

BB   Boulder Buster 

ČBÚ   Český báňský úřad 

ČVUT   České vysoké učení technické 

rb   poloměru bezpečnostního okruhu [m] 

N   hmotnost nálože [kg] 

P   velikost přetlaku [kPa] 

L   vzdálenost posuzovaného místa [m] 

Vp   rychlost kmitání hmotného bodu [mm.s-1] 

K   konstanta přenosu energie geologickým prostředím [m2.kg-1/2.s-1] 

mev   ekvivalentní hmotnost nálože [kg] 

Su   součinitel upnutí 

Q   hmotnost slože [kg] 

U   napětí roznětnice [V] 

ER   výkon roznětnice [J] 

C   kapacita kondenzátoru [F] 

Rc   celkový odpor soustavy [Ω] 

EC   potřebný zážehový impuls [J] 

τ   časová rezerva vybíjení kondenzátoru [s] 

Qr   měrná spotřeba trhavin [kg.m-3] 

Nc   celková nálož [kg] 

V   objem rozpojované horniny [m3] 

Wmax    maximální odporová přímka (záběr) [m] 

Km   náložová hustota [kg.bm-1] 

χ   opravný součinitel 

ρ   hustota trhaviny [kg.m-3] 
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Úvod 

Green Break Technology (dále jen GBT) je nová metoda pro nevýbušné rozpojování 

materiálů. Její produkci zahájila v roce 2011 firma Green Break Technology (Pty) Ltd. 

se sídlem v Jižní Africe. Od zahájení prodeje si získává čím dál větší oblibu jak ve stavebnictví, 

tak i v oblasti těžby rudných surovin. Tato technologie pracuje podobně jako trhací cementy, je 

však mnohem rychlejší a výkonnější. Green Break Technology není možné chápat jako metodu, 

která by měla konvenční výbušniny v celém spektru použitelnosti nahrazovat nebo je dokonce 

všechny úplně vytlačit. Jedná se spíše o alternativu v určitých příhodných situacích.  

Celá práce je zaměřená na porovnání GBT s konvenčními trhacími pracemi. První část je 

zaměřena na popis výrobků GBT a ukázky různých variant se stejným principem působení – 

od složitého mechanismu BOULDER BUSTER, přes první generaci GBT, až po elegantní 

samotěsnící nábojky výrobku AUTOSTEM II, které se dostávají na trh teprve v roce 2015. 

V druhé části jsou porovnávány principy konvenčních trhacích prací a nevýbušného 

expanzního rozpojování – hlavně tedy rozdíl mezi výbuchem jako chemicko-fyzikální reakcí 

a mechanickou silou stlačeného vzduchu vznikajícího hořením pyrotechnické slože GBT. Také 

jsou zde porovnány rozdíly v negativních účincích s hlavním zaměřením na nežádoucí odhoz 

materiálu a na seismické účinky na okolní objekty. Poté jsou vybrány některé teoretické 

možnosti použití jak trhacích prací, tak expandéru GBT, jenž jsou následně komparovány. 

Ukážou se výhody GBT v podobě například hladkého výlomu při ražbě tunelů či malého 

nežádoucího rozletu rubaniny.  

Stěžení částí této práce jsou ukázky použití GBT v různých lokalitách. Na štole Josef, 

v níž se nachází Centrum experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze, bylo 

provedeno několik „odstřelů“ s použitím GBT pro rozšiřování chodby. Z každého byla měřena 

intenzita seismických účinků, kterým působí na okolí. Naměřené hodnoty jsou touto prací 

vyhodnoceny. Dále byl vypočten pasport klasických trhacích prací, z nějž byl proveden odhad 

seismických účinků, který byl porovnán s naměřenými hodnotami z GBT. V závěru práce jsou 

uveřejněny výsledky vlastního experimentálního měření seismiky a rozletu kusů, provedené 

na dole Pepř v Jílovém u Prahy a v kamenolomu v Kozárovicích.  



11 

 

1 Green Break Technology 

1.1 Co je to Green Break Technology 

Green break technology neboli GBT je výrobek určený pro nevýbušné expanzní 

rozpojování materiálů. Konstrukčně je řešený jako válec z polypropylenu (PP) na obou koncích 

uzavřený plastovou zátkou (spojovacím konektorem), která je do pláště nalisovaná. Naplněn je 

pyrotechnickou složí, která se mísí z dílčích složek - nitrocelulosového bezdýmého prachu 

a dusičnanu amonného v kvalitě „prill“. Jako iniciační zařízení slouží elektrický palník střední 

odolnosti umístěný přímo do slože výrobku. Slouží k přímému použití, jen nabít do vrtu, utěsnit 

a odpálit. Je možno ho použít i pod vodou, protože má vodotěsnou konstrukci. Vyrábí se dva 

hlavní typy nábojek, a to iniciační (Safety Cartridge) a zesilovací (Auxilliary Cartridge) – 

neobsahuje elektrický palník. [5] 

 

Obr. 1 GBT s povytaženými zátkami 

 

Obr. 2 GBT s odstraněnou spodní zátkou a vysypanou složí 
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Obr. 3 GBT s odstraněnou horní zátkou 

 

Obr. 4 Elektrický palník instalovaný do GBT 

1.2 Historie Green Break Technology 

1.2.1 Boulder Buster 

Předchůdcem GBT je technologie Boulder Buster (dále jen BB). Tento výrobek byl 

primárně určený na rozpojování nadměrných kusů v lomech, opracování hornin pro stavební 

a okrasné účely, pro hloubení příkopů a rýh a k demolici stavebních konstrukcí (hlavně 

z betonu). Celý systém se skládá z patrony, pálícího mechanizmu, tělesa závěru, impulzního 

válce, opěrné desky, krycí rohože a odpalovacího lanka. BB se používá tak, že se impulzní 

válec vloží do připraveného vrtu, který je vyplněný vodou nebo gelem. Následně se nabije 

patrona do pálícího mechanismu, celý mechanismus se přikryje rohoží a přiváže se odpalovací 

lanko na spoušť. Iniciace zařízení je provedena zatáhnutím za lanko. Nevýhodou tohoto 
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výrobku je hlavně jeho vysoká pořizovací cena, která je přibližně sto tisíc korun 

za mechanismus a stopadesát korun za každou patronu. [10] 

 

Obr. 5 Boulder Buster [10] 

1.2.2 Green Break Technology – 1. generace  

První generací výrobků pro nevýbušné rozpojování materiálů byly iniciační a zesilovací 

nábojky GBT o různých průměrech a gramážích. Tyto nábojky mají signální zelenou barvu 

a skládají se z voděvzdorného, hermeticky uzavřeného plastového kontejneru, pyrotechnické 

slože a elektrického iniciačního zařízení. Na stranách kontejneru jsou zpětné trny zabraňující 

nábojkám vypadnutí z vrtu. Použití tohoto výrobku je naprosto jednoduché. Nábojka se vloží 

do připraveného vrtu, který je nutné utěsnit. Poté se zapojí do elektrického rozněcovadla. [13] 

 

Obr. 6 Green Break Technology (zelené - iniciační, oranžové – zesilovací) [13] 
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1.2.3 AUTOSTEM – 2. generace  

Druhou generací je výrobek, který se prodává pod obchodní značkou AUTOSTEM. 

Pyrotechnická slož a elektrické iniciační zařízení zůstala stejná jako u první generace. Co se 

však změnilo, jsou plastové kontejnery, ve kterých je slož s elektrickým iniciačním zařízením 

umístěná. Nyní nejsou signálně zelené, ale mají barvu podle gramáže slože. Nejdůležitější 

změnou je však samosvorný mechanismus umístěný z jedné strany plastového kontejneru. Není 

nutné již nábojku ucpávat, ucpe se sama. Tento samosvorný mechanizmus však není úplně 

stoprocentní, dochází zde k úniku tlaku vzduchu po iniciaci. Používá se tak, že se vloží 

do připraveného vrtu a zapojí do elektrického rozněcovadla. [13] 

 

Obr. 7 AUTOSTEM [13] 

1.2.4 AUTOSTEM 2 – 3. generace  

Výrobek AUTOSTEM 2 je třetí generací výrobků pro nevýbušné rozpojování materiálů. 

Má stejnou pyrotechnickou slož a elektrické iniciační zařízení jako předchozí dvě generace. 

Došlo však k velké změně samosvorného mechanismu, který se nyní nachází na obou stranách 

plastového kontejneru. Tím je umožněno použití výrobku do vrtů, které jsou provrtané skrz 

rozpojovaný objekt. Samotný samosvorný mechanismus také prošel konstrukční změnou. Nyní 

se jedná o „balónek“, který se při iniciaci dofoukne a tím pádem je mnohem efektivnější než 

jeho předchůdce. Tento výrobek právě prochází certifikací (rok 2014-2015) a měl by se na trhu 

objevit v roce 2015. 
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Obr. 8 AUTOSTEM II [16] 

1.3 Oficiální zkoušky Green Break Technology pro certifikaci 

 Pro použití v Evropské unii musel být výrobek podroben několika zkouškám a musel 

dostat certifikát. Byly provedeny zkoušky například na jeho seismické působení a na odhoz 

materiálu. Seismické měření bylo provedeno ze vzdáleností 9, 10 a 11 m od místa rozpojování. 

K samotnému rozpojování byla použita nábojka o průměru 34 mm, která je primárně určená 

pro použití ve stavebnictví. Vzdálenosti měření byly zvoleny s ohledem na nejčastější použití 

GBT, a to je v blízkosti jiné zástavby. Při této zkoušce bylo také sledováno, zda ve vrtu nedojde 

k přerušení přenosu výbuchu mezi iniciační a zesilovací nábojkou. Pro měření seismiky byl 

použit přístroj Minimate Plus, Instantel Ltd., Canada (rozsah měření 0,5 – 254 mm/s) 

s geofonem Triaxial Geophone BT 2110. K měření vzdálenosti odhozu bylo použito svinovací 

ocelové pásmo při teplotě: 24°C. Během zkoušek byl výrobek umístěn do vrtu v ploše lomu 

nebo ve volně stojícím kusu horniny. Jako ucpávka byla použita drť (0,5 -8mm) v délce 30 cm. 

Výsledky měření otřesů jsou uvedeny v tabulce 1. Pro porovnání jsou zde také uvedeny 

hodnoty z ČSN 73 0040 jako doporučená spodní hranice prostorové rychlosti kmitání pro 

obytné budovy v horším technickém stavu.  
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Tab. 1 Výsledky seismického měření 

Průměr 

výrobku/gramáž 

Prostorová 

rychlost 

kmitání PPV 

[mm/s] 

Prostorová 

rychlost kmitání 

[mm/s] dle ČSN 

73 0040 

Vzdálenost 

geofonu od 

místa vrtu 

[m] 

Konfigurace - 

plocha/ volný kus 

horniny 

34 

mm/100+100 
3,5 10 11 Plocha 

34 

mm/100+60 
2,2 10 9 Plocha 

34 mm/40 <0,5 10 10 Plocha 

34 mm/40+60 1,3 10 10 Plocha 

V další tabulce jsou uvedeny naměřené vzdálenosti odhozu horniny od místa rozpojování. 

Tab. 2 Výsledky měření odhozu horniny 

Průměr výrobku/gramáž 
Odhoz kusů 

horniny [max. m] 

Konfigurace - stěna/ volný kus 

horniny 

34 mm/100 11 Volný kus 

34 mm/100+100 5 Stěna 

34 mm/60 8 Volný kus 

34 mm/100+60 6 Stěna 

34 mm/60+100 12 Volný kus 

34 mm/40 2 Stěna 

34 mm/40+100 10 Volný kus 

34 mm/40+60 5 Stěna 

34 mm/60+60+60 9 Volný kus 

Ve všech případech bylo dosaženo požadovaného rozpojení horniny. Při zkouškách 

nebylo zjištěno selhání funkce výrobku, přerušení zážehu mezi Safety a Auxilliary Cartridge 

nebo k zahoření jejich obalu. Zkoušky byly provedeny v provozovně výrobce v Centurionu 

(Nobleteq Arms and Amunnition (Pty) Ltd.) a v Cape Townu (kamenolom Lafarge (Pty) Ltd., 

Durbanville). Dané typy zkoušek byly vybrány pro porovnání s mými naměřenými výsledky 

z terénu (viz str. 31). 
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2 Komparace Green Break Technology s konvenčními trhacími pracemi 

2.1 Princip, vlastnosti, negativní účinky 

2.1.1 Konvenční trhací práce 

V současnosti pokud se mluví o trhacích pracích, označuje se tím rozpojování materiálů 

výbuchem. Chemicko-fyzikální výbuch je děj, vyvolaný chemickou reakcí výbušniny. 

Výbušniny se rozdělují do dvou kategorií. Dle způsobu vyvolání chemické reakce na: 

1. Přímé: Látky, které se přivedou k výbuchové reakci jednoduchým podmětem, 

například nárazem, plamenem, třením, nápichem atd. Do této kategorie patří 

třaskaviny a střeliviny.  

2. Nepřímé: Tyto látky potřebují k iniciaci výbuchové reakce mnohem větší 

množství energie. K této skupině se řadí většina průmyslových trhavin. 

A podle povahy výbuchové přeměny na: 

1. Střeliviny: Látky, jejichž výbuchovou přeměnou je deflagrace (explozivní 

hoření). Jsou schopny uvolňovat plyny o vysokém tlaku a teplotě. Dále se dělí 

na prachy a pohonné hmoty. Střeliviny vždy obsahují složky schopné okysličení 

a okysličovadla, buď ve formě mechanické směsi (černý prach) nebo spojení 

palivové a okysličující složky do jedné molekuly (nitrocelulózový prach). 

2. Třaskaviny: Výbušniny, jejichž výbuchovou přeměnou je detonace, schopné 

v množství několika desetinách gramů dosáhnout detonační rychlosti několik tisíc 

metrů za sekundu. Využívají se hlavně k iniciaci výbuchu u trhavin. 

3. Trhaviny: Hlavní výbuchovou přeměnou je detonace. Jsou hlavním prostředkem 

pro rozpojování materiálů při trhacích pracích. Pro svou iniciaci potřebují silný 

impuls vyvolaný například rozbuškou nebo počinovou náložkou. Průmyslové 

trhaviny se ještě dělí do dalších kategorií, a to podle místa a způsobu použití. 

Například na povrchové, důlní skalní, důlně bezpečné a pro speciální použití. 

Hlavním kritériem pro rozdělení je jejich kyslíková bilance, kvůli znečištění 

ovzduší toxickými povýbuchovými zplodinami. Trhaviny se také rozdělují podle 

konzistence a fyzikálních vlastností na sypké, poloplastické, plastické, tekuté, 

emulzní atd. 
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Výbuch se vyznačuje velice krátkou dobou trvání, za kterou dokáže vyprodukovat 

obrovské množství energie (mechanické práce). Při výbuchu dané výbušniny dochází 

k okamžitému stlačování a pohybu prostředí v jeho okolí. Celý tento proces se šíří daným 

materiálem jako tlaková (rázová) vlna. Nejdříve vzniká v samotné výbušnině, kde při jejím 

šíření vyvolává rychlou chemickou reakci nazývanou detonace. Dále se rozšiřuje z výbušniny 

do okolního prostředí, ve kterém způsobuje skokové zvýšení hustoty, teploty, tlaku a také 

způsobuje pohyb prostředí ve směru tohoto vlnění. Čím dále jsou tyto rázové vlny od místa 

detonace, tím jsou slabší, až se postupně přemění ve vlny zvukové. Vyvolané napěťové 

(tlakové) vlny mají tendenci se šířit ve směru nejbližší volné plochy, na jejímž rozhraní se díky 

akustické impedanci změní na vlny tahové, které postupují zpět do materiálu. Horniny mají až 

o 80% nižší pevnost ve smyku a v tahu. Z tohoto důvodu dochází k odštěpování materiálu 

od volné plochy směrem do hloubky, překonání jeho tahové pevnosti a vzniku tzv. horninové 

výtrže. V nejbližším okolí výbuchu se dále projevuje účinek tlaku uvolněných plynů – vznik 

pásma drcení. [4] 

 

Obr. 9 Okruhy působení výbuchu: 1 – pásmo třištění, 2 – pásmo odhozu, 3 – pásmo sesutí, 4 

– pásmo natřesení, 5 – seismické pásmo [4] 

U výbušnin se sleduje a zkouší několik vlastností, které jsou důležité pro jejich 

rozpojovací schopnost: 

1. Brizance: Tato schopnost označuje tříštivou sílu výbušniny. Brizance má hlavní 

význam u příložných náloží. Testuje se tzv. Hessovou zkouškou – stlačení 

olověného válečku způsobeným výbuchem. [2] 
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2. Detonační rychlost: Jedná se o jednu z nejdůležitějších vlastností výbušnin. 

Na této charakteristice závisí stabilita detonace, detonační tlak a brizance. 

Velikost hodnoty detonační rychlosti ovlivňuje účinek příložných a počinových 

náloží. Čím vyšší je detonační rychlost, tím lépe daná výbušnina rozpojuje tvrdé 

horniny a materiály. Běžné trhaviny používané v průmyslu mají detonační 

rychlost 2000-5000 m.s-1, ale u vojenských trhavin jsou to rychlosti od 6000 

do 8000 m.s-1. V tabulce 3 je ukázáno několik trhavin a jejich detonačních 

rychlostí v utěsněných vrtech o průměru 30 – 50 mm. [3] 

Tab. 3 Detonační rychlosti některých trhavin [3] 

Trhavina Detonační rychlost [m.s-1] 

Sypké trhaviny (Permonex V19, Polonit V, 

Amonal V, Amonit 65H) 
3500 – 4000 

Běžné plastické trhaviny (Perunit 28E, 

Danubit 2 a 3, Ergodyn 30 E, Austrogel G2) 
4500 – 5000 

Plastické trhaviny se stabilizovanou 

detonační rychlostí (Danubit-Geofex 2, 

Infernit 45) 

6000 – 6500 

Vojenské vysokobrizantní trhaviny (Semtex 

1A a podobné) 
7000- 8000 

3. Výbuchové teplo (pracovní schopnost trhavin): Touto charakteristikou se 

posuzuje pracovní schopnost výbušnin. Vyjadřuje se v množství Joulů [J] 

uvolněných výbuchem jednoho kilogramu výbušniny. Většina průmyslových 

trhavin má hodnotu výbuchového tepla od 3,7 do 5,4 MJ.kg-1. Na posouzení 

pracovní schopnosti trhavin není dosud vyvinuta žádná jednotná metoda. 

Nejčastěji se používají dvě zkoušky – starší Trauzlova a novější více přesná 

zkouška v balistickém hmoždíři. [3] 

4. Výbuchová teplota: Udává hodnotu nejvyšší teploty ve °C, na kterou se zahřejí 

plyny vytvořené při výbuchu. Tato vlastnost se hlavně posuzuje u důlně 

bezpečných trhavin. [3] 

5. Objem povýbuchových zplodin: Tato vlastnost vyjadřuje objem zplodin, které 

se uvolní při výbuchu. Vyjadřuje se v litrech na kilogram při tlaku 98 kPa a teplotě 
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25 °C. Měrný objem výbuchových zplodin u většiny průmyslových trhavin je 500 

až 1000 l.kg-1. [3] 

6. Hustota výbušnin: Velice důležitá vlastnost výbušnin. S rostoucí hustotou klesá 

počet nabíjených vrtů v rozpojované hornině. Hustota výbušnin je udávána 

v gramech na centimetry krychlové [g.cm-3]. Nejdůležitějším ukazatelem je 

tzv. nabíjecí hustota (koeficient nabíjení). Jedná se o poměr hmotnosti nabíjené 

nálože a objemu nabíjeného vrtu. Čím je menší tento koeficient, tím je menší 

efektivnost trhacích prací. [3] 

7. Iniciační citlivost výbušnin: Tato vlastnost výbušnin se sleduje kvůli bezpečné 

práci a manipulaci s výbušninami. Udává nám citlivost výbušnin k vnějším 

podmětům, které by mohly způsobit detonaci. Nejběžnější zkouška citlivosti vůči 

mechanickým podmětům je pádová zkouška (Kastové padací kladivo). [3] 

8. Přenos detonace: Tato vlastnost je velice důležitá pro posuzování stability 

detonace. Udává maximální vzdálenost, na kterou se přenese detonace z jedné 

náložky na druhou. Hodnota přenosu detonace se zkouší položením náložek 

na určitou vzdálenost od sebe, iniciováním jedné a přenosu detonace na druhou. 

Výsledek se udává v centimetrech. [3] 

9. Zplodiny výbuchu: Udávají množství jedovatých plynů uvolněných při výbuchu. 

Sledování této vlastnosti má smysl pouze pro podzemní prostředí. [3] 

10. Stabilita detonace: Schopnost výbušniny detonovat po celém svém povrchu 

stálou detonační rychlostí. U této vlastnosti rozlišujeme spodní mezní průměr - 

průměr náložky, při kterém je ještě schopna stabilně detonovat a horní mezní 

průměr - hodnota, při které náložka dosáhne nejvyšší (stálé) detonační rychlosti. 

[4] 

11. Stabilita výbušnin: Schopnost výbušnin zachovat původní chemické a fyzikální 

vlastnosti za různých podmínek. Rozlišuje se více druhů stability: 

11.1. Fyzikální stabilita: Udává schopnost výbušnin neměnit své vlastnosti 

při působení různých teplot a vlhkostí. 

11.2. Voděodolnost výbušnin: Schopnost stabilní detonace v místě působení 

vody. 
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11.3. „Pocení“ výbušnin: Negativní jev, který vzniká důsledkem vysokých 

teplot, vysoké vlhkosti nebo vysokých tlaků působících na výbušninu, 

při kterém se vylučují některé tekuté komponenty z dané výbušniny. 

11.4. Chemická stabilita: Schopnost výbušnin odolávat chemickému rozkladu. 

Nejznámější zkouška této stability je podle Ábela. 

Z výše uvedených vlastností se určuje pro každou trhavinu vhodné teplotní rozmezí 

pro použití, vodní expozice a datum spotřeby. [3] 

Kromě mechanické práce, která se využívá k rozpojování hornin, se uvolňující energie 

z výbuchu trhavin projevuje ve formě neužitečných účinků. Přiměřenými opatřeními se však 

dají tyto účinky snížit. Všechny negativní účinky rozpojování jsou přímo závislé na hmotnosti 

dané nálože. Většina opatření pro snížení nežádoucích účinků výbuchu se proto realizuje 

snížením hmotnosti nálože, avšak tímto opatřením se snižuje i efektivnost trhacích prací. 

Ze zákona zachování mechanické energie vyplývá, že celková energie je konstantní a rovná se 

součtu užitečné mechanické práce a neužitečné mechanické práce. Proto je vhodnější způsob 

pro snižování negativních účinků trhacích prací zvyšování kvality jejich projektování, 

za předpokladu lepší znalosti rozpojovaného prostředí a nejnovějších technických poznatků 

z oblasti trhací techniky. [3] 

Prvním z negativních účinků projevujících se při trhacích pracích je nadměrný odhoz 

úlomků. Bezpečnost lidí a majetku je ohrožována velkou silou vymrštěnými kusy 

rozpojovaného materiálu do okolí. Nadměrný rozlet je nejčastěji způsobován skrytými 

strukturálními vlastnostmi rozpojované horniny, rozmístěním a hmotností náloží a organizací 

odstřelu. Počáteční rychlost odlétajících úlomků dosahuje 60 – 70 m.s-1 a jejich dolet může být 

i 300 metrů. Vždy musí být zajištěn bezpečný úkryt všech zúčastněných osob (střelmistr, hlídky 

atd.) a vymezen dostatečný bezpečnostní okruh. Jako opatření proti nadměrnému rozletu mohou 

sloužit ochranné rohože či sítě. Orientační výpočet bezpečnostního okruhu může být proveden 

podle rovnice 1. Nesmí se však zapomenout na polohu místa provedení trhacích prací, zda se 

nachází na úrovni terénu nebo nad terénem, poté dopočítat pravděpodobnou trajektorii letu 

úlomků.   

𝑟𝑏 = 𝑘√𝑁 

Rovnice 1 Výpočet orientačního poloměru bezpečnostního okruhu rb [m], k – koeficient 

z hlediska rozletu úlomků (22,5), N – hmotnost nálože [kg] [3] 
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Dlouhodobým pozorováním trhacích prací velkého rozsahu provedeným v zahraničí byla 

stanovena závislost rozletu úlomků na měrné spotřebě trhavin a průměrech použitých vrtů. [4] 

Vzdušná tlaková vlna je další z negativních účinků trhacích prací. Je tvořená tenkou 

vrstvou stlačeného vzduchu, které má v blízkosti zdroje charakter rázové vlny a ve větších 

vzdálenostech přechází ve vlnu zvukovou. Silnější tlakovou vlnou se projevuje výbuch 

otevřených nebo příložných náloží. Její intenzita se měří tlakovými snímači nebo sonometry. 

Tlaková vlna působí v určité vzdálenosti na určitý objekt velikostí přetlaku P, který se vypočítá 

pomocí rovnice 2. Na lidský organismus bolestivě působí již přetlak 0,005 MPa, přetlak 

0,1 MPa může být smrtelný. [3] 

𝑃 = 𝑘.√
𝑁

𝐿3
 

Rovnice 2 Výpočet velikosti přetlaku P [kPa], k – konstanta vlivu prostředí a měrné energie 

výbušniny (průmyslové trhaviny 13-15), N – hmotnost nálože [kg], L – vzdálenost 

posuzovaného místa [m] [3] 

Velká část energie výbuchu výbušniny, která se nevyužije na rozpojování daného 

materiálu, se uvolní do okolního prostředí ve formě rázového impulzu, šířícího se od místa 

detonace všemi směry ve formě různých typů rázových vln, projevujících se jako otřesy 

(podobně jako zemětřesení). Celý tento jev vznikající při provádění trhacích prací se označuje 

jako technická seismicita. Na velikost a intenzitu produkovaných otřesů má hlavní vliv typ 

odstřelu, hmotnost nálože, vrtné schéma, způsob časování, druh použité ucpávky, upnutí 

rozpojovaného materiálu a jeho vlastnosti. Z místa exploze dochází k šíření dvou elastických 

objemových vln. Jako první se šíří podélná P vlna, která způsobuje objemové deformace 

(střídání dilatace a komprese). Z ní vzniká příčná S vlna způsobující střižné deformace. Příčné 

vlnění vytváří střižné napětí ve směru kolmém k trajektorii vlny. Existují dva kolmé směry 

kmitání, a to horizontální, označovaný jako SH a vertikální, označovaný jako SV. Rychlost 

šíření daných vln závisí na elastických parametrech prostředí (Youngův modul pružnosti E 

a Poissonovo číslo ν) – podobně jako zvuk. Na rozhraní prostředí s výrazně odlišnými 

vlastnostmi (rozdílné E a  ν) a na povrchu vznikají další typy vln, nazývající se Rayleighovy 

a Loveovy vlny. Seismické vlnění se nejlépe šíří homogenním prostředím, v horninách 

s proměnlivým mineralogickým složením se výrazně deformuje a v místech tektonických 

poruch dochází k velkému útlumu. Charakteristické veličiny pro seismické vlny jsou amplituda, 

frekvence a rychlost (či zrychlení) kmitání hmotného bodu. Frekvence vyvolaná detonací 
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trhavin se pohybuje v rozmezí 10 – 50 Hz. Pro posouzení seismického působení trhacích prací 

na okolní objekty se používá norma 73 0040 Langeforsův vztah pro výpočet rychlosti kmitání 

hmotného bodu v určité vzdálenosti od výbuchu (rovnice 3). [6] 

𝑉𝑝 = 𝐾
√𝑚𝑒𝑣

𝐿
 

Rovnice 3 Langeforsův vztah pro rychlost kmitání hmotného bodu Vp [mm.s-1], K – konstanta 

přenosu energie geologickým prostředím (viz tab. 4) [m2.kg-1/2.s-1], mev – ekvivalentní 

hmotnost nálože [kg], L – vzdálenost místa odstřelu (hypocentra vlnění) od objektu [m] [4] 

Konstanta přenosu prostředí K je empirický parametr, který je ovlivněný vzdáleností objektu 

od místa detonace a geologickým prostředím. Pokud se nevychází z měření přímo v konkrétním 

místě, stanoví se orientačně (viz tabulka 4) – mezilehlé hodnoty lze interpolovat podle přímky. 

Hodnoty konstanty K jsou na krátké vzdálenosti a při celkové náloži do 100 kg velmi variabilní. 

[6] 

Tab. 4 Orientační hodnoty konstanty přenosu K (ČSN 73 0040) 

Vzdálenost L [m] Součinitel K [m2.kg-1/2.s-1] 

 Podloží ze skalních a 

poloskalních hornin s 

velmi malou až střední 

hustotou diskontinuit 

Ostatní horniny mimo 

horniny ve zvodnělém 

prostředí 

10 350 250 

50 250 150 

200 150 120 

500> 120 100 

Ekvivalentní hmotnost nálože závisí na časování konkrétního odstřelu. Při mžikových 

odstřelech se počítá celková hmotnost nálože. Při časovaných odstřelech, kdy časový rozdíl Δt 

mezi jednotlivými stupni nepřesáhne 250 ms (vzniká interference účinku náloží) se mev stanoví 

jako dvojnásobek hmotnosti nálože v jednom časovém stupni, při různých hmotnostech 

v různých stupních, jako součet dvou největších náloží (podmínkou je normální upnutí 

rozpojované horniny a normální ucpávka). Při delším časování než je 250 ms se kmity 

předchozího stupně utlumí ještě před výbuchem dalšího stupně. Nejspolehlivější způsob 

stanovení a předpovězení intenzity otřesů je vždy přímé měření všech tří prostorových složek 
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kmitání a jejich seismických účinků na daném objektu. Seismické účinky odstřelů je možné 

snížit správným projektováním odstřelu, například rozdělením náloží do více stupňů 

a milisekundovým časováním odstřelu, aby došlo k vzájemné interferenci detonací a tím 

i vyrušení jejich nežádoucích účinků. Dalším způsobem, za cenu většího rozletu, je vhodné 

předimenzování nálože o 30 – 40 %. Vzroste tím sice amplituda kmitání, ale sníží se frekvence, 

a také se zmenší upnutí rozpojovaného materiálu. Seismický účinek může také snížit vytvoření 

umělé překážky, například štěrbiny metodou hladkého výlomu (presplitting). [1] 

Poslední z významných negativních účinků trhacích prací je působení povýbuchových 

zplodin. Z 1 kg průmyslových trhavin se uvolní přibližně 600 – 1200 litrů zplodin. Ty se 

skládají z oxidů uhlíku, dusíku a síry, dále pak vodních par a v menším množství u některých 

trhavin také dusík, kyslík, kyanovodík a sirovodík. Složení povýbuchových zplodin má zásadní 

vliv na použitelnosti trhavin v podzemí. Hlavní vliv na složení jedovatých plynů ve zplodinách 

má volné místo mezi stěnou vrtů a trhavinou, čím více volného místa, tím více se snižuje účinek 

trhacích prací a tím více vzniká škodlivých zplodin. Dále také kvalita ucpávky (kvůli netěsnosti 

ucpávky se uvolní více jedovatých plynů), způsob roznětu (při neelektrickém roznětu vzniká 

více škodlivých látek než při elektrickém) a koeficient využití vývrtu (čím vyšší využití, tím 

méně jedovatých plynů). Základní a nejúčinnější způsob odstraňování povýbuchových 

jedovatých plynů je větrání. Rozlišujeme dva základní typy – průchozí a separátní (to se dělí 

na sací, foukací nebo kombinované). Čas potřebný k odvětrání daného místa po detonaci se 

určuje jako čekací doba, kdy na pracoviště nesmí nikdo vstoupit. V těžko větratelných 

prostorech se musí složení ovzduší změřit plynovými analyzátory (detekční trubičky nebo 

například přístroje Dräger). [3] 

2.1.2 Green Break Technology 

Na první pohled se při rozpojování materiálů může zdát, že rozdíl mezi GBT a konvenční 

výbušninou není žádný, opak je však pravdou. Hlavním principem, na kterém GBT pracuje, je 

mechanické rozpojování pomocí horkých plynů vzniklých při hoření pyrotechnické slože 

obsažené v nábojce. Princip tohoto rozpojování je podobný jako princip trhacích cementů. 

Například CEVAMIT se při hydrataci rozpíná, a tím „trhá“ vrt a materiál okolo sebe. GBT je 

oproti těmto metodám mnohem rychlejší a účinnější. Po iniciaci elektrického palníku, 

obsaženého v nábojce se zažehne pyrotechnická slož, která svou deflagrací produkuje velké 

množství horkého plynu – na 1 gram slože je to přibližně 1 litr plynu. Pokud je nábojka umístěna 

v dobře utěsněném vrtu, v dostatečně těsném prostředí, dokáže rozpínání produkovaného plynu 

vyvinout dostatečný tlak pro překročení meze pevnosti v tahu okolní horniny a tím ji narušit. 
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Nejedná se zde tedy o stejný princip jako u výbušnin (tahem působící rázová vlna odražená 

od volné plochy). Maximální vytvořený tlak se pohybuje do 450 MPa, což je 1000x méně než 

u konvenčních výbušnin (1200 GPa). Tlak navíc roste postupně, ne náhle, jako při iniciaci 

například trhavin (graf 1). [5] 

 

Graf 1 Nárůst výbuchových tlaků v závislosti na čase [13] 

Díky této vlastnosti nedochází v okolí vrtu k pásmu drcení (jako u výbušnin). Na obrázku 10 

se nalézá nadměrný kus žuly, který je rozštípnutý pomocí expandéru AUTOSTEM a lze na něm 

spatřit, že nedošlo v okolí místa vrtu k podrcení horniny. 

 

Obr. 10 Rozpojený kus žuly 
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Výčet vlastností expandéru GBT není tak bohatý jako u konvenčních trhavin. 

Nejdůležitější vlastností je objem povýbuchových zplodin – technický objem zplodin, jenž má 

hodnotu okolo 1000 l.kg-1 a ovlivňuje rozpojovací schopnost tohoto výrobku. Detonační 

rychlost lze označit za další důležitou vlastnost, protože nám zařazuje výrobek mezi 

pyrotechniku pro technické účely, nikoliv mezi trhaviny. Její hodnota je maximálně 300 m.s-1, 

tento výrobek není schopný detonace, nýbrž jen deflagrace (explozivního hoření – graf 2). [13] 

 

Graf 2 Přehled detonačních rychlostí 

Dalším vlastností, kterou ovlivňuje detonační rychlost je brizance, ta bude skoro nulová. 

Z hlediska iniciační citlivosti lze GBT označit za inertní vůči vnějším vlivům. Nárazy 

na nábojku nemají žádný účinek, a pokud se dostane do vyšších teplot, například do otevřeného 

ohně, neškodně shoří. Z hlediska stability je pyrotechnická slož díky svému uzavřenému 

plastovému obalu odolná vůči vodě, vzdušné vlhkosti a jiným nepříznivým vnějším vlivům.  

Negativních účinků způsobených při rozpojování materiálů pomocí GBT není mnoho, 

anebo jsou jejich hodnoty zanedbatelné. První popisovaný bude také nadměrný rozlet úlomků. 

Ten se ve své podstatě u GBT nevyskytuje. Zkouškami byl stanoven základní bezpečnostní 

okruh 30 – 50 m. Ten by se měl modifikovat v závislosti na použitém vrtném schématu, počtu 

nábojek a druhu horniny. V běžné praxi ale odhoz materiálů dosahuje nejvýše 15 – 20 metrů.  

Při použití GBT nedochází k vytvoření rázové vlny, tudíž nevzniká vzdušná tlaková vlna. 

Zvuk vzniklý při rozpojování má svůj původ v prasknutí rozpojovaného materiálu. Proto je 

bezpředmětné používat výpočet velikosti přetlaku P (závislého na hmotnosti dané slože) jako u 

konvenčních trhacích prací. 
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Otřesy vyvolané expanzním rozpojováním materiálů jsou také minimální. Intenzita 

seismických vln je přibližně 100x nižší, než je tomu u konvenčních trhacích prací. [5] Seismické 

vlnění není vyvoláno přímo iniciací expandéru, ale puknutím rozpojovaného materiálu. 

Nezáleží tedy na hmotnosti náložky, ale na objemu materiálu. Z tohoto důvodu by se neměl 

provádět odhad velikosti Vp v dané vzdálenosti od hypocentra na základě Langeforsova vztahu, 

jak jej uvádí norma ČSN 73 0040. 

Minimálně rizikové je použití GBT v podzemí. Deflagrační přeměnou se sice z 1 kg slože 

uvolní přibližně 1000 l zplodin. Ty se však skládají z 30,10 % oxidu uhličitého, 0,01 % oxidu 

uhelnatého, 38,50 % vodních pár, 28,30 % dusíku, 2,00 % kyslíku a 0,10 % hydroxidu 

draselného. Takže se snadno naředí okolním vzduchem a vyvětrají. [13] 

2.2 Použití a efektivita 

2.2.1 Konvenční trhací práce 

Výbušniny - konkrétně průmyslové trhaviny mají obrovskou škálu využití. Nejprve je 

velice důležité pro porovnání s GBT vyčíst způsoby iniciace a přivedení k roznětu. Poté budou 

probrány jejich možnosti použití. 

Většina současných trhavin má velice nízkou iniciační citlivost. K iniciaci jejich výbuchu 

se využívá různých typů rozněcovadel. Primární dělení je na základní rozněcovadla, která slouží 

k přímému roznětu výbušnin (zápalky, roznětky, rozbušky a elektrické pilule) a na pomocná 

rozněcovadla sloužící k iniciaci základních rozněcovadel nebo k přenosu detonace (zápalnice, 

detonační trubička, bleskovice, elektrický palník). Samotný princip roznětu se dělí na elektrický 

a neelektrický (v současné době stále více oblíbený). Velice důležité je také časování roznětu. 

To se provádí pomocí zpožďovačů laborovaných přímo do rozbušky, anebo moderním 

způsobem - elektronickými rozbuškami, programovatelnými pomocí programovacích jednotek 

tzv. Loggerů. Správné časování je velice důležité, protože je nutné, aby každé části rozpojované 

horniny byl dán dostatečný čas na pohyb. Kromě doby zpoždění se u rozbušek zkoumá také 

vodotěsnost, manipulační bezpečnost, odpor můstku – odporová třída, zkouška bezpečnosti, 

iniciační mohutnost a u elektrických a elektronických rozbušek také aktivační proud a impuls, 

bezpečný proud a impuls. Pro každý typ roznětu existují různé typy roznětnic. Hlavní dělení je 

na elektrické (dynamoelektrické – dnes již zastaralé a nepoužívané a kondenzátorové – nabíjení 

kondenzátoru pomocí induktoru nebo baterie), elektronické (řídí programovací jednotky tzv. 

Loggery a spouští celý roznět) a neelektrické (mechanické – rázová vlna k iniciaci detonačních 

trubiček a jiskrové – využívá k iniciaci detonační trubičky elektrického výboje). Spojení 
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roznětnice a rozbušky zajišťuje přívodní vedení. Pro elektrický či elektronický roznět je to 

klasický kabel (tzv. dvojlinka) a pro neelektrický roznět jsou to zápalnice, bleskovice a moderní 

mikrobleskovice – detonační trubičky (např. systém NONEL). [4] 

Rozlišuje se přibližně osm typů umístění nálože (viz obr. 11):  

a. Nálož soustředěná, sklípkově uzavřená. 

b. Nálož táhlá, uzavřená. 

c. Nálož dělená s meziucpávkou, uzavřená. 

d. Nálož dělená se vzduchovou mezerou, uzavřená. 

e. Nálož radiálně odlehčená, uzavřená. 

f. Nálož táhlá, neuzavřená. 

g. Nálož příložná, nekrytá. 

h. Nálož příložná, krytá. 

 

Obr. 11 Schéma typů náloží 

Pro uzavření náloží ve vrtech se používají různé druhy ucpávek. Ucpávka zaplňuje zbytek vrtu 

mezi náloží a ústím vrtu nebo prostor mezi jednotlivými náložkami. Musí klást dostatečný 

odpor napěťovým vlnám a zabraňovat úniku povýbuchových zplodin a být také nehořlavá. Jako 

ucpávku lze použít jíl, směs jílu a písku, písek, vrtnou drť, štěrk, vodu v plastových střívkách 

a vodu nalévanou volně nebo pod tlakem. Průměr vrtu by měl být skoro shodný s průměrem 

náložek (rozdíl 2 - 4 mm), u radiálně odlehčených náložek je třeba mít vrt větší než náložku. Je 

nutné správně zvolit průměr vrtu a náložky. Čím větší průměr, tím větší detonační rychlost, 

trhací účinek, ale také kusovitost rubaniny a nadvýlom. [4] 

Počet volných ploch je dalším faktorem, ovlivňujícím efektivitu použitých výbušnin. 

Volná plocha je v zásadě volný povrch rozpojovaného materiálu, na který svými účinky působí 

výbuch. Jejich počet má vliv na tzv. upnutí materiálu, a to zase ovlivňuje množství nálože 

potřebné k jeho rozpojení. Veličinou, která rozlišuje počet volných ploch je součinitel upnutí 
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(Su = plocha upnutá/plocha volná). Čelba chodby má 1 volnou plochu Su = 1, dvě volné plochy 

Su = 2/3 (přistřelení rohu chodby), tři volné plochy Su = 1/2 (ustřelení vyčnívajícího bloku 

ze stěny díla) a šest volných ploch Su = 1/5 (volně stojící kus horniny). [4] 

Samotné spektrum použití průmyslových trhavin a obecně výbušnin je obrovské. 

Uplatňují se například v povrchovém a podpovrchovém dobývání surovin, ve stavebnictví, 

při geologických a geofyzikálních pracích, při speleologii, v hutnictví, při zpracování kovů, 

v zemědělství a lesním hospodářství a jiných odvětvích. Pro komparaci s GBT zde bude 

uvedeno rozpojování hornin pomocí konvenčních trhacích prací.  

Rozpojování nadměrných kusů horniny, které je typické pro povrchové i podpovrchové 

dobývání nerostných surovin, je prvním typem trhacích prací pro porovnání s GBT. Jako 

nadměrný je považován kus horniny, který není možné dále zpracovávat nebo s ním 

manipulovat - například převyšuje objem lžíce nakladače, objem dopravní nádoby, rozměr 

vstupního otvoru drtiče atd. Pro rozpojování nadměrných kusů pomocí trhacích prací se 

používají příložné nálože, ale také nálože umístěné ve vrtech. Příložná nálož představuje 

nejjednodušší metodu pro rozpojování nadměrných kusů. Pro co nejlepší využití dané trhaviny 

je velice důležité, aby byla co nejtěsněji přiložena k rozpojovanému kusu a nebyla mezi nimi 

žádná mezera. Je nutno použít trhavinu o šířce větší, než je dvojnásobek jejího spodní kritického 

průměru. Pokud je nálož přikrytá například pískem nebo jílem, její účinek se zvětší přibližně 

o 30 až 60 % a zároveň se sníží nepříznivé tlakové a zvukové účinky. Měrná spotřeba trhavin 

a použitelnost je znázorněna v tabulce 5. Další možností rozpojení nadměrného kusu je pomocí 

nálože umístěné ve vrtu. Jedná se o technologicky náročnější metodu, než je příložná nálož, 

naproti tomu je mnohem efektivnější a lze s ní rozpojovat libovolně rozměrné nadměrné kusy 

hornin. Postup rozpojování je takový, že se nadměrný kus navrtá co nejblíže geometrickému 

středu, pokud je táhlý udělá se vrtů více. Tento způsob dělíme dle volby ucpávky na dva 

poddruhy – s pevnou ucpávkou (písek, jíl, vrtná drť…) a s vodní ucpávkou. Charakteristický 

pro pevnou ucpávku je velký rozlet rozpojovaného materiálu (i několik stovek metrů). Při 

použití vodní ucpávky se několikrát sníží nežádoucí rozlet úlomků. Účinek tlakových a 

seismických projevů je, jak u pevné, tak u vodní ucpávky, minimální. Měrná spotřeba trhavin 

a nežádoucí účinky jsou taktéž uvedeny v tabulce 5. [3] 
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Tab. 5 Rozdíl různých metod rozpojování nadměrných kusů horniny 

Ukazatel Příložná nálož 
Nálož ve vrtu 

(pevná ucpávka) 

Nálož ve vrtu 

(vodní ucpávka) 

Měrná spotřeba 

trhavin [g.m-3] 
200 – 700 20 – 100 15 - 50 

Druh trhavin 
Se stabilizovanou 

detonační rychlostí 

Běžné sypké 

trhaviny 
Plastické trhaviny 

Druh rozněcovadla Libovolný Libovolný Voděodolné 

Pracnost 

Rychlá a 

jednoduchá 

manipulace 

Nutnost vrtání 

Použitelnost 

Do šířky 

rozpojovaného 

kusu 1,5m  

Univerzální použití 

Tlaková vlna Poměrně velká Minimální 

Oblast rozletu 

úlomků 
Do 30 m 100 – 200 m Do 30 m 

Musí být dbáno na to, že hmotnost trhaviny a volba metody má vliv jak na nežádoucí účinky 

(rozlet, tlaková vlna), tak na velikost úlomků po rozpojování. Toto je důležité například 

v kamenictví, anebo také při dobývání rudných ložisek. 

Další odvětví, které bude porovnáváno s GBT, bude ražení tunelů a štol. V rámci toho 

nebudou porovnávány tunelovací metody, razící cykly atd., ale čistě jen způsoby rozpojení 

čelby (dále jen ražení). Konvenční trhací práce nabízí širokou možnost výběru metody ražby. 

Nejčastějším typem je ražení se zálomem. Funkce zálomových vrtů je vytvoření další volné 

plochy, která se dále postupně rozšiřuje na požadovaný obrys. Zálom se vždy odpaluje 

s časovým předstihem před dalšími vývrty přibírky. Základní princip časování je zobrazen 

na obrázku 12. [4] 



31 

 

 

Obr. 12 Princip časování zálomu [4] 

Existuje mnoho typů zálomů, a ty se dělí na tři základní kategorie – sbíhavé (mnohostranné, 

jednostranné, kombinované), přímé (tříštivé, uvolňovací) a přechodné (trychtýřové, stupňovité, 

šroubové, drobivé). Jako příklad budou uvedeny dva typy zálomů. Nejpoužívanějším sbíhavým 

zálomem je klínový zálom. Je charakteristický tím, že jeho vrty jsou uspořádány s ohledem 

na vrstevnatost a pevnost horniny do prostorového klínu – tvoří jej dvojce rovnoběžných vrtů, 

vzájemně k sobě skloněných, roviny těchto vrtů jsou k sobě většinou rovnoběžné. Tento klín je 

možno libovolně otáčet a je vhodné ho uspořádat po směru vrstev (Obr. 13). Výhodou tohoto 

zálomu je vysoká spolehlivost v otevření čelby a nevýhodou je vysoký odhoz materiálu. [4] 

 

Obr. 13 Schéma možností uspořádání klínového zálomu 

Zálom uvolňovací (válcový) je zástupcem kategorie přímých zálomů. Tento zálom je velice 

vhodný do pevných kompaktních hornin. Jedná se o soustavu vývrtů rovnoběžných s osou 

daného díla. Některé z vrtů nejsou nabity. Nenabité vrty jsou obvykle o průměru 50 – 200 mm 

a nabité vrty jsou do průměru 30 mm. Důležité je postupné odpalování vývrtů. Velkou výhodou 

tohoto zálomu je zvětšení zabírky. Mezi nevýhody patří složité vrtání (různé průměry vrtů, 

zvětšený počet vrtů, složité vrtné schéma – nutná vysoká přesnost vrtání) a zvýšená spotřeba 

trhavin. [4] 
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Obr. 14 Schémata některých typů válcových zálomů – a) dvojitý spirálový zálom, b) 

Coromant, c) čtvercový zálom, d) Michigan 

Po odpálení zálomu následuje odpálení vrtů přibírky. Jedná se o vrty vedené kolmo 

k čelbě, jejichž účelem je rozšíření zálomové dutiny. Časování náloží je vedeno plošně 

od zálomu přes přibírku směrem k obrysům. Účelem obrysových trhacích prací je vytvoření co 

nejpřesnějšího obrysu budoucího díla a zároveň co nejvíce eliminovat negativní vlivy 

a porušení horniny (někdy dosahující až 1,5 m daleko do masivu) za obvod raženého profilu. 

V místě obrysových vrtů dosahuje hornina největšího upnutí a technologicky není možné vést 

obrysové vrty přesně kolmo k čelbě. Pro snížení poškození masivu se používají tyto metody – 

obvrtání obrysu (vyvrtání nenabíjených předobrysových vrtů), metodou odstíněných náloží 

(do vrtu je k náloži vložena například stínící lať), metodou hladkého výlomu (tlumící vrstva je 

rozpojena účinkem předobrysových náloží, v obrysových vrtech je použita odlehčená nálož 

například z nízkoenergetické trhaviny, odpalují se jako úplně poslední), metodou presplitting 

neboli předštípnutí (oddělení masivu spárou vytvořenou obrysovými náložemi, jejichž odpal 

probíhá s předstihem). [4] 

Při ražení liniových podzemních děl není nezbytností požití zálomů. Lze použít také 

metodu bezzálomového ražení. Při tomto typu ražení je vysokou mírou využíváno specifických 

vlastností milisekundového roznětu. Vrty jsou rovnoběžné s osou díla a rozmisťují se na čelbu 

v pravidelných sestavách (například schéma typu čtverec nebo podkova). Dno všech vrtů končí 

v jedné rovině. Výhodou tohoto způsobu ražení je větší zabírka proti zálomovému ražení, 

příznivá kusovitost horniny (fragmentace) a minimální nadvýlomy. Nevýhodou je velký odhoz 

horniny a také velké seismické účinky v okolí místa odstřelu. [4] 
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2.2.2 Green Break Technology 

Podobně jako u trhavin budou i u GBT nejprve probrány způsoby iniciace a poté také 

možnosti použití. 

Iniciace celého systému probíhá pomocí nábojky typu Safety Cartridge, která má 

instalovaný elektrický palník. V dlouhých vrtech za ní mohou být následně použity další 

zesilovací nábojky nábojky (Auxilliary Cartridge), které jsou ovšem bez palníku a jsou 

zažehovány iniciační nábojkou. GBT lze tudíž zažehnout pouze elektricky, neexistuje zde 

možnost použití systémů pro neelektrický roznět. Elektrický palník je střední odolnosti 

a nachází se pevně zalisovaný v plastovém válci. Dílčí manipulace s ním není možná. Parametry 

palníku pro výpočet jistoty elektrického roznětu jsou uvedeny v tabulce 6. [13] Iniciační 

nábojky by měly být zapojeny sériově v zážehovém okruhu a iniciovány mohou být výlučně 

stejnosměrným proudem. Jako přívodní vedení slouží kabel - dvojlinka. 

Tab. 6 Parametry elektrických palníků nábojek GBT [13] 

Odpor palníku [Ω] 0,4 – 0,45 

Proud bezpečný [A] 1,1 

Bezpečný impuls [mJ.Ω-1] 50 

Zážehový impuls pro spolehlivý 

zážeh [mJ.Ω-1] 
70 

Pro zážeh může být použitá jakákoliv baterie nebo roznětnice. Speciálně pro GBT byl 

vyvinut elektrický kontroler (281G a 521G) pro mžikový zážeh výrobku a pro časovaný roznět 

elektronický iniciační systém GBTETS, skládající se z elektronického kontroleru (roznětnice) 

a časovacích elementů (časovačů). Dané časové elementy umožňují časovat roznět po 1 ms až 

do 15 000 ms. [5] 

Nábojky GBT musí být pro správnou funkčnost bezpodmínečně ucpány ve vrtech. 

Umísťují se do vrtu ve schématu soustředěné nálože, táhlé nálože nebo nálože s meziucpávkou. 

Jako ucpávka ideálně slouží tuhý jíl, pěchovaný písek nebo lomová drť 6 – 8 mm, ideálně jejich 

kombinace. Plastické měkké, či zvodnělé ucpávky nejsou vhodné, taktéž i voda dávána do vrtů 

volně nebo v obalu. Délka ucpávky by měla dosahovat trojnásobku průměru nábojky 

v ucpávaném vrtu. Modernější nábojky výrobku AUTOSTEM není nutné ucpávat. Jsou 

opatřeny samosvorným zařízením, které nahrazuje ucpávku. Je však nutné je umístit hlouběji 

do vrtu, protože při iniciaci může dojít k mírnému proklouznutí po stěnách vrtu a nábojka může 

vypadnout ven. Samosvorný mechanizmus expandéru AUTOSTEM II by měl řešit i tento 
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problém, protože se konstrukčně jedná o jiný princip „samoucpávky“, která je navíc umístěna 

na obou stranách výrobku. Hmotnost použitých nábojek a jejich průměr závisí na druhu 

rozpojovaného materiálu, jeho pevnosti a kompaktnosti a účinnosti ucpávky. Obecně platí, že 

měrná spotřeba GBT [kg.m-3] (hmotnost slože/objem rozpojované horniny) je přibližně 

dvojnásobná než u konvenčních trhavin. Doporučené průměry vrtů pro dané průměry nábojek 

jsou uvedeny v tabulce 7. [13] 

Tab. 7 Doporučené průměry vrtů [13] 

Průměr nábojky [mm] Doporučený průměr vrtu [mm] 

18 20 – 24 

28 30 – 34 

32 34 – 36 

34 36 – 38 

60 64 – 70 

Nabíjení vrtů se provádí tak, že se nejdříve spojí iniciační a zesilovací nábojky, a poté se vsunou 

až na dno vrtu (spojovacím konektorem napřed).  

 Nejprve je nutné vědět, že rozpojování pomocí expanzních nábojek je funkčně odlišné 

od konvenčních trhacích prací. Nelze zde tedy aplikovat obecné postupy používané u výbušnin. 

Před samotnou ukázkou některých postupů rozpojování je nutné vymezit oblast použití 

expandéru GBT. Ta se vztahuje pouze na pevné a kompaktní materiály s minimem diskontinuit. 

Obecně platí, čím vyšší pevnost materiálu, tím vyšší účinnost expandéru. Ideální materiály jsou 

například beton, zdravá žula a čedič. V měkkých, navětralých nebo vrstevnatých materiálech 

(například břidlice) se účinnost nábojek snižuje až na nulu. Nábojky je možno použít 

na povrchu i v podzemí, kde nesmí hrozit nebezpečí výbuchu plynů, par nebo prachu. Lze je 

také bez problémů používat pod slanou, sladkou, lehce zásaditou i lehce kyselou vodou. 

Výrobce garantuje použitelnost do hloubky 40 m. Veškeré výrobky GBT a AUTOSTEM 

(expandéry, kontrolery atd…) jsou vyráběny v provedení „minerproof“ (pro velmi těžký 

hornický provoz) pro použití v hlubinných zlatých dolech v Jihoafrické republice. [5] 

Stejně jako v předchozí stati o konvenčních trhacích pracích budou nejdříve probrány 

metody rozpojování nadměrných kusů horniny. Pomocí GBT je rozpojování nadměrných kusů 

možné jen z vrtů, nikoliv přiložením podobně jako u trhavin. Způsoby rozpojení jsou v zásadě 

stejné, upravují se jen daná vrtná schémata a hmotnosti nábojek podle objemu rozpojovaného 

kusu a jeho pevnosti. Pro kusy do 2 m3 složené z tvrdých hornin se používá 40 gramová nábojka 
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umístěna uprostřed daného balvanu. Vrt se vrtá vždy přibližně do 70 % hloubky daného kusu. 

Balvan se rozpadne cca na 10 – 12 fragmentů. U měkkých hornin se postupuje stejně. Daný kus 

se rozpadne přibližně na 2 – 3 části. Pro přepůlení balvanu se většinou používají dvě 40 gramové 

nábojky ve dvou vrtech, kámen se rozpadne podle osy daných vrtů. Pokud je potřeba daný kus 

rozbít na více fragmentů, zvolí se vrtné schéma složené ze tří vrtů umístěných do tvaru 

rovnostranného trojúhelníku, rozteče vrtů by se měly pohybovat ve vzdálenosti 600 – 800 mm. 

Pro rozpojování kusů nad 2 m3 je buď používán jeden vrt nabitý 60 – 100 g GBT (u tvrdých 

hornin), anebo trojúhelníkové vrtné schéma o roztečích do 1200 mm nabíjené 60 – 100 g GBT 

(u měkkých hornin). Takto rozpojované balvany se rozpadnou přibližně na 16 fragmentů. [5] 

Velká výhoda v použití GBT je ta, že v daném materiálu nedochází k oblasti podrcení, takže je 

možné rozpojovanou horninu dále dobře zpracovat například pro kamenické účely. V rudných 

dolech nedochází ani ke ztrátám nezanedbatelného obsahu rud v jemném prachu, který vzniká 

právě vlivem drcení při použití konvenčních trhacích prací.  

Tunelování je další odvětví, ve kterém je GBT uplatitelné. Při ražení podzemních děl 

expanzním rozpojováním je třeba pracovat následujícím způsobem. Nejprve se vylomí 

zálomová dutina. Celý zálom se odpaluje na jeden časový stupeň. Lze použít buďto klasický 

sbíhavý zálom, anebo zálom přímý, ve kterém by kombinace nabíjených (průměru >34 mm, 

podle použitých nábojek) a nenabíjených (průměru >76 mm) vrtů měly být umístěny co nejblíže 

u sebe. Přibírkové vrty rozmístíme v kruzích kolem zálomové dutiny. Odpalují se vždy 

jednotlivé okruhy. Obrysové vrty by měly být vedeny co nejpřesněji na požadovaný obrys díla. 

Velkou výhodou je, že použití GBT nepoškozuje horninu za obrys díla a nedochází ani 

k technickým nadvýlomům vzniklým kvůli rozpojování horniny – není potřeba používat 

metody pro eliminaci škodlivých vlivů a poškození horniny za obrys budoucího díla. Záběr 

volíme dle pevnosti horniny od 600 mm do 800 mm. Čím vyšší pevnost horniny, tím vyšší je 

možný záběr. Pro volbu správného průměru nábojky platí empirické pravidlo, že záběr se rovná 

přibližnému dvacetinásobku průměru nábojky. V dobrých podmínkách například pro 34 mm 

nábojku je to 680 mm. Pro co nejvyšší možný záběr u přímého zálomu volíme 60 mm nábojky 

a v přibírkových a obrysových vrtech používáme mezi nábojkami nestlačitelnou meziucpávku. 

Provozně jsou ověřené postupy až 1,8 m. Na obrázku 15 je ukázka vrtného schématu se 

sbíhavým zálomem pro ražbu tunelů pomocí GBT. [13] 
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Obr. 15 Vrtné schéma pro sbíhavý zálom při použití GBT [13] 

2.3 Legislativa a administrace 

Problémy s legislativou jsou klíčové v rozdílu použití GBT a konvenčních trhacích prací. 

Z důvodu snadného zneužití výbušnin ke kriminalitě a terorismu a také jejich obecné 

nebezpečnosti, jsou intenzivně sledovány, kontrolovány a regulovány. Hlavní vyhláškou 

zabývající se použitím výbušnin je Vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb.. Ta jasně 

stanovuje, jak musí být výbušniny používány, uchovávány, jak je lze transportovat a kdo s nimi 

může zacházet. Pro každé trhací práce musí být sestaven kompletní technologický postup, který 

by měl být jednoznačný a srozumitelný. Musí obsahovat vymezení výbušnin a pomůcek 

povolených k užívání na pracovišti, stanovení technologie trhacích prací, omezující podmínky 

odstřelu, způsob ochrany okolí před účinky odstřelu, potřebný počet pracovníků, vymezení 

bezpečnostního a manipulačního okruhu (i se způsobem jejich uzavření a vyklizení), způsob 

a prostředky vyhlašování výstražných signálů, čekací dobu, určení úkrytu pracovníků a místa 

odpalu, způsob roznětu, rozmístění a velikost náloží, likvidaci selhávky, technologii a způsoby 

nabíjení. Také musí být sestaven technický projekt odstřelu. Ten obsahuje technickou zprávu 

s odůvodněním projektového řešení, výkresovou část podle povahy odstřelu a v podzemních 

pracovištích také projekt větrání, důkaz výpočtem, popřípadě předběžnými zkouškami, že se 

seismické účinky odstřelů nedotknou přilehlých objektů. [7] Transport výbušnin je také jasně 

vymezený – řidič musí mít školení ADR (Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí), 

hmotnost výbušnin nesmí přesáhnout 90 % přípustného zatížení stroje, v dopravním prostředku 

se mohou pohybovat jen osoby určené k nakládání a vykládání výbušnin a řidič, na základě 
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§ 25 zákona č. 61/1988 Sb. je také nutno hlásit transport výbušnin nejpozději 24 hodin před 

cestou na policejní presidium pomocí elektronického formuláře. Vozidlo musí být také 

vybaveno GPS lokalizátorem. [9] Uskladnění výbušnin má také jasně vymezená pravidla. Nyní 

je v platnosti povinnost elektronické evidence výbušnin, jenž pomáhá v jejich dohledatelnosti 

od výrobce, přes skladování, až po spotřebu. 

Celý tento legislativní proces se netýká použití GBT. Tento produkt byl zařazen mezi 

ostatní pyrotechnické výrobky pro technické účely 2. třídy nebezpečnosti. Všechny 

pyrotechnické výrobky jsou regulovány vyhláškou 123/2014 o bezpečnostních a technických 

požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky. Tato vyhláška nestanovuje potřebnou 

dokumentaci pro použití GBT. [8] Na webových stránkách greenbreaktechnology.cz je 

uveřejněn doporučený technologický postup pro GBT, který je podobný těm pro trhací práce, 

je však velmi zjednodušený a ulehčený. Neexistuje ani žádná ohlašovací povinnost použití nebo 

transportu GBT. Řidiči nemusí mít školení ADR a vozidlo nepotřebuje lokalizátor GPS, musí 

být jen vybaveno hasicím přístrojem. [5] Skladování nábojek je udáno výrobcem, ale není nijak 

legislativně regulováno. Neexistuje ani žádná elektronická evidence. Celkově je potřebný 

jenom školený pracovník s osvědčením pro manipulaci a řízení rozpojování pomocí GBT. 

Z ekonomického hlediska je GBT přibližně 4x dražší než konvenční trhavina. Je nutné 

určit, kdy se jeho použití vyplatí. Pro nepravidelnou potřebu trhacích prací v příznivé 

geologické situaci je jeho použití jednoznačně výhodné, lze se tak velice snadno legálně 

vyhnout celému legislativnímu procesu regulujícímu výbušniny. Pokud však potřebujeme 

pravidelné trhací práce v dlouhém časovém horizontu, jsou i přes složitou administrativu 

jednoznačně výhodnější konvenční výbušniny. 

2.4 Použití na štole Josef 

2.4.1 Popis lokality, geologie 

Jako praktická aplikace bylo vybráno použití GBT k rozpojení hornin v Centru 

experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Toto pracoviště se nalézá asi 

50 km jižně od Prahy u Slapské přehrady, mezi obcemi Mokrsko a Čelina. Vzniklo v roce 2007 

ve štole Josef, která byla vyražena v letech 1981 - 91 v rámci geologického průzkumu 

zlatonosných ložisek ve zlatonosném rudním revíru Psí hory.  

„Geologie tohoto rudního revíru se skládá z více než 600 miliónů let starých 

proterozoických hornin tzv. Jílovského pásma, do kterých později během variského vrásnění 

pronikly granitoidy Středočeského plutonu. V oblasti Psích hor je Jílovské pásmo zastoupeno 
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vulkanity bazického až kyselého složení (bazalty, andezity, dacity a ryolity) ve střední části 

revíru, subvulkanickými plagiogranity (albitickými žulami) na východním okraji a ložiskově 

nejvýznamnějšími kyselými až intermediárními tufy s polohami bazických tufů a kyselých až 

bazických láv. Horniny Jílovského pásma byly pravděpodobně koncem proterozoika slabě 

regionálně metamorfovány. Horniny ležící na styku s intruzivním tělesem granodioritu byly 

postiženy také kontaktní metamorfózou. V nadloží Jílovského pásma leží vulkanosedimentární 

souvrství, budované převážně slabě metamorfovanými tufy a tufitickými břidlicemi. Na západě 

zasahuje rudní revír Psí hory ještě do výběžku amfibolicko-biotitického granodioritu 

Středočeského plutonu. V revíru se nacházejí dvě zlatonosná ložiska – ložisko Čelina, těžené 

již ve středověku, a ložisko Mokrsko. Zatímco ložisko Čelina a rudní zóna Mokrsko - východ 

jsou situovány v tufech a vulkanitech Jílovského pásma, převážná část rudní zóny Mokrsko - 

západ leží v granodioritu Středočeského plutonu.“ [11]  

2.4.2 Rozpojování pomocí GBT 

Samotné rozpojování bylo provedeno ve štole Josef, lokalitě Mokrsko, sledné chodbě 

západ, severním překopu 59 (M – SCH – Z/SP – 59). V rámci projektu DOPAS se rozšiřovala 

stávající štola (počva, boky i strop) ražená v granodioritu. Cílem tohoto projektu bylo vystavět 

ve čtyřech evropských lokalitách experimentální zátky využitelné pro utěsnění skladu 

radioaktivního odpadu. Tento překop se nachází nedaleko zástavby v obci Mokrsko (přibližně 

50 m od nejbližší zástavby), a proto zde bylo zakázáno použití konvenčních trhacích prací. 

Příčný průřez štoly má přibližně tvar čtverce 3x3 m. Je vzhledem k dané geologické situaci 

bez výztuže. Na schématu je vyobrazen půdorys štoly a naznačení rozšíření (ve tvaru 

rovnoramenného trojúhelníku) pro budoucí zátku.  

 

Obr. 16 Schéma rozšíření štoly 
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Nejprve se hornina v daném místě rozpojovala pomocí DARDA klínu, avšak s nevalným 

úspěchem. Obrovská náročnost na vrtání a minimální postupy donutila zhotovitele použít 

alternativní metodu, která by tyto neduhy odstranila. Ideální podmínky, granodiorit je velice 

pevná a kompaktní hornina, rozhodly o užití expandéru GBT. Odstřelů po malých záběrech 

bylo provedeno přibližně 26, na každý bylo spotřebováno od 0,4 do 2,1 kilogramů slože. 

Celkově se užilo na jednu stranu zátky 34,1 kg slože.  

U všech odstřelů byly měřeny seismické vlny měřící stanicí umístěnou ve štole 55 

(M – SCH – Z/SP – 55), vzdálenou 25 metrů od místa odstřelu. Všechna měření byla provedena 

v konstantním prostředí z konstantní vzdálenosti. Cílem měření bylo dokázat, že hmotnost 

nabité slože nemá přímý vliv na šíření seismických vln. Ovlivňuje je pouze objem rozpojované 

horniny. 

 

Obr. 17 Umístění měřící stanice 

Jak již bylo uvedeno v předchozí stati o negativních účincích GBT, Langeforsův vztah 

není ideální pro výpočty seismického působení GBT, byl však použit kvůli porovnání 

s konvenční trhací prací a také proto, že doposud pro GBT neexistuje žádný jiný relevantní 

vztah. Nejprve se určila z experimentálního měření konstanta přenosu prostředí K: 

𝐾 =
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐿

√𝑚𝑒𝑣

 

Rovnice 4 Langeforsův vztah pro výpočet konstanty přenosu energie geologickým prostředím 

K, Vmax - rychlost kmitání hmotného bodu, mev – ekvivalentní hmotnost nálože [kg], L 

– vzdálenost místa odstřelu (hypocentra vlnění) od objektu [m] [4] 
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Výsledky měření seřazené chronologicky jsou uvedeny v tabulce 8. Veškeré měření bylo 

prováděno ve vzdálenosti 25 m od hypocentra. 

Tab. 8 Výsledky seismického měření rozpojování horniny pomocí GBT. Vmax – změřená 

maximální rychlost kmitání hmotného bodu, změřená frekvence kmitání, K – dopočtená 

konstanta přenosu prostředí pomocí Langeforsova vztahu 

Číslo Datum Čas 
Slož  

[kg] 

Počet 100g 

nábojek  [ks] 

Vmax   

[mm/s] 

Frekvence    

[HZ] 

K  

[m2.kg-1/2.s-1] 

1 11.2.2014   1,1 11 0,587 73 14,3 

2 20.2.2014 11:00 0,7 7 0,254 200 7,6 

3 20.2.2014 12:30 0,7 7 0,270 146 8,1 

4 21.2.2014   1,0 10 0,556 146 13,9 

5 25.2.2014 11:30 0,9 9 0,365 200 9,6 

6 25.2.2014 11:20 0,4 4 0,127 114 5,0 

7 27.2.2014   1,9 19 0,571 146 10,4 

8 28.2.2014   1,5 15 0,444 200 9,1 

9 3.3.2014   1,4 14 0,444 200 9,4 

10 4.3.2014   1,3 13 0,175 200 3,8 

11 5.3.2014   1,8 18 0,413 200 7,7 

12 6.3.2014   1,3 13 0,270 93 5,9 

13 13.3.2014   1,7 17 0,333 128 6,4 

14 14.3.2014   1,3 13 0,365 200 8,0 

15 20.3.2014   2,2 22 0,508 200 8,6 

16 21.3.2014   1,5 15 0,587 200 12,0 

17 24.3.2014   1,1 11 0,333 114 8,0 

18 27.3.2014   1,8 18 0,492 200 9,2 

19 28.3.2014   1,5 15 0,302 146 6,1 

20 1.4.2014   2,0 20 0,381 200 6,7 

21 2.4.2014 19:50 1,5 15 0,429 200 8,8 

22 2.4.2014 20:10 1,6 16 0,381 200 7,5 

23 4.4.2014 19:55 0,7 7 0,317 200 9,5 

24 4.4.2014 20:20 0,5 5 0,365 200 12,9 

25 8.4.2014   2,1 21 0,651 200 11,2 

26 10.4.2014   0,7 7 0,159 85 4,8 
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Závislost konstanty přenosu prostředí a hmotnosti dané slože pro vzdálenost 25 metrů je 

ukázána v grafu 3 – velký rozptyl hodnot je dán měřením v blízké zóně. 

 

Graf 3 Závislost konstanty K [m2.kg-1/2.s-1]na hmotnosti slože Q [kg] 

Zajímavé na těchto výsledcích je skutečnost, že průměrná hodnota konstanty přenosu 

prostředí K je 8,7 m2.kg-1/2.s-1. Ale pro konvenční trhavinu v tomto prostředí dle ČSN 73 0040 

je orientační hodnota konstanty přenosu prostředí K = 320 m2.kg-1/2.s-1. [1] Z toho by mohlo 

vyplynout, že velikost intenzity technické seismicity způsobené expanzním rozpojováním 

hornin, nelze výpočetně odhadovat pomocí ČSN 73 0040. Údaje uvedené v této normě platí 

výhradně pro konvenční trhací práce a nejsou bez dalších modifikací použitelné pro GBT. 

V následujících grafech je ukázána závislost rychlosti kmitání hmotného bodu na hmotnosti 

slože. V grafu 4 se nalézají výsledky naměřených hodnot z rozpojování pomocí GBT a v grafu 5 

se nacházejí vypočtené hodnoty dle Langeforsova vztahu pro konvenční trhavinu. Oba grafy 

jsou pro přesné porovnání ve stejném měřítku. V daných grafech je jasně ukázáno, že hodnoty 

rychlostí kmitání hmotného bodu při trhacích pracích jsou více než 10x větší než 

při rozpojování hornin expandérem GBT. Navíc se lineárně zvyšují s narůstající hmotností 

slože, což se u GBT neděje. 
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Graf 4 Závislost hmotnosti slože Q [kg] na rychlosti kmitání hmotného bodu Vmax [mm.s-1] 

- GBT 

  

Graf 5 Závislost hmotnosti slože Q [kg] na rychlosti kmitání hmotného bodu Vmax [mm.s-1] – 

konvenční trhavina 

2.4.3 Návrh konvenčních trhacích prací 

Pro porovnání GBT s klasickou trhavinou bude použit teoretický výpočet trhacích prací. 

Vše bude počítáno pro 1 stranu zátky (druhá je naprosto identická).  Jako rozbuška bude použita 

DEM-SICCA-S, která je vysoce spolehlivá. [15] Přívodní vedení bude délky 2 m, průměru 0,5 

mm a vyrobeno z mědi. Celkový odpor rozbušky bude maximálně 0,6 Ω a aktivační impuls 

rozbušky je 0,05 J.Ω-1. Jako hlavní vedení slouží klasická měděná dvojlinka délky 40 m (0,07 
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Ω/1 bm). Pro iniciaci roznětu se použije kondenzátorová roznětnice RKC - 1 (U = 1200 V, ER = 

12 J, C = 2,4.10-5 F). Naráz bude potřeba iniciovat maximálně 12 rozbušek. Celkový odpor 

soustavy Rc = 12,8 Ω, potřebný zážehový impuls EC = 0,64 J – na roznětnici je ještě 95 % 

rezerva jejího výkonu, časová rezerva vybíjení kondenzátoru τ =0,000307 < 0,004 sec.[4] 

Z těchto hodnot vyplývá, že daná roznětnice dokáže bez problémů iniciovat tuto soustavu. Jako 

ucpávka se užije vrtná drť smíchaná s jílem. 

Rozpojovaný objem horniny je přibližně 7,6 m3. Celková volná plocha se rozdělí na čtyři 

části: strop, levá strana, pravá strana a počva, přičemž každá má obsah cca 3m2. Základní měrná 

spotřeba trhavin Qr = 2,0 kg.m-3 (plocha „čelby 3m2, špatná rozpojitelnost). Minimální 

hmotnost nálože Nc = 15,2 kg byla stanovena podle vztahu Mečíře – Válka pro výpočet nálože 

pro ražení: [4] 

𝑁𝑐 = 𝑄𝑟𝑉 

Rovnice 5 Výpočet nálože pro ražení, Nc – celková nálož [kg], Qr – měrná spotřeba trhavin 

2,0 kg.m-3, V – objem rozpojované horniny 7,6 m3[4] 

A pro výpočet záběru Wmax = 1,01 m byl použit také vztah dle Mečíře – Válka: [4] 

𝑊𝑚𝑎𝑥 = √
𝐾𝑚
𝑄𝑟𝜒

𝛿 

Rovnice 6 Výpočet pro záběr ražby dle Mečíře – Válka, Wmax – maximální odporová přímka 

(záběr) [m], Km – náložová hustota 0,85 kg.bm-1, Qr – měrná spotřeba trhavin 2,0 kg.m-3, χ – 

opravný součinitel 0,70, δ – P. koeficient 1,3 [4] 

Na základě výpočtu záběru se pro trhací práce použije důlní skalní trhavina Perunit E 

(ρ = 1380 kg.m-3, náložky o průměru 28 mm, délky 220 mm a hmotnosti 200 g). [17] 

Pro samotný odstřel bylo navrženo toto vrtné schéma s maximálně 3 stupňovým časováním. 

 

Obr. 18 Příčný řez štolou- symetrické rozmístění vrtů na všechny 4 strany 
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Obr. 19 Detail orientace a délky vrtů 

 

Obr. 20 Vrtné schéma s časováním jednotlivých okruhů naznačené po rektifikaci stěn 

Tab. 9 Pasport trhacích prací (souhrn technologie) 

1. Profil díla  atypický 

2. Hrubý profil = Fhr m2 12 

3. Výlom m3 7,6 

4. Typ zálomu  Sbíhavý 

5. Zabírka m 1 

6. Počet vývrtů  40 

7. Průměr vývrtů mm 30 

8. Celková délka všech vývrtů m 44,4 

9. Typ trhaviny  Perunit E 

10. Celková hmotnost trhaviny kg 17,6 

11. Typ rozbušek  DEM-SICCA-S 

12. Celkový počet rozbušek ks 40 

13. Ucpávka  Vrtná drť + jíl 

14. Typ roznětu, roznětnice, ohmmetr  Elektrický, RKC - 1 

15. Zapojení při elektrickém roznětu  sériové 

16. Bezpečnostní okruh m 35 
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Tab. 10 Pasport trhacích prací (souhrn vrtů) 

 

V pasportech je sice dáno vše dohromady, avšak jednotlivé okruhy budou nabíjeny 

a odpalovány jednotlivě. To znamená, že se nejdříve vyvrtá okruh 1, nabije a odpálí, poté se to 

stejné udělá s okruhem 2, 3 a 4. Tři časové stupně byly dány z důvodu změn upnutí horniny 

při odpalech: 1. stupeň „zálom“ – jedna volná plocha, 2. stupeň – dvě volné plochy (odlehčená 

nálož), 3. roh – nejvyšší upnutí. Pro výpočet seismického působení byl použit Langeforsův 

vztah, rychlost kmitání hmotného bodu ve vzdálenosti 25 m (K = 320, mev = 2,4 kg) 

Vp = 19,82 mm.s-1, což je přibližně 35 x více, než bylo naměřeno při použití GBT. Vůči 

okolním objektům se tedy jedná o škodlivé účinky. Trhací práce nejsou také vhodné z toho 

důvodu, že by narušily horninový masiv i za obrys daného díla a mohly by způsobit pozdější 

netěsnost zátky. Celková hmotnost teoreticky použité nálože je 17,6 kg, což je 50 % množství 

použitého GBT (34,1 kg). To dává za pravdu poznatku, že měrná spotřeba GBT je přibližně 

o 100% vyšší než měrná spotřeba trhavin. 

2.5 Vlastní experimentální měření 

2.5.1 Jílové u Prahy – důl Pepř 

Důl Pepř je součástí Jílovského zlatonosného revíru, nachází se v obci Jílové u Prahy. 

„Jílovský zlatonosný revír o rozloze cca 25 km² je situován v území ohraničeném kaňonovitým 

údolím dolního toku Sázavy na jihu a lesnatými kopci mezi Radlíkem, Psáry a Libří na severu. 
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Geologicky leží v nejsevernější části ssv. - jjz. pruhu neoproterozoických hornin jílovského 

pásma vulkanosedimentárního původu, vzniklých před 750 – 540 miliony let. Jsou tvořeny 

bazalty, andezity, dacity, ryolity a jejich tufy, pronikanými tělesy subvulkanických albitických 

granitů. Tento komplex většinou velmi jemnozrnných, místy i porfyrických hornin, postižený 

vrásněním a zbřidličnatěním, je protínán četnými systémy mladších horninových žil – 

lamprofyrů, mikrodioritů a diabasů nejistého stáří a žilami porfyrů a porfyritů variského stáří. 

Při východním okraji se horniny jílovského pásma stýkají s granodioritem a tonalitem 

středočeského plutonu svrchně paleozoického stáří (cca 350 milionů let), které svým tepelným 

gradientem způsobily jejich metamorfní přeměnu v pásmu o šířce až 2 km. Zlatonosné zrudnění 

žilného, žilníkového a impregnačního charakteru je vyvinuto jak v horninách jílovského pásma, 

tak v mladších žilných horninách, které jím pronikají. Zvětráváním povrchových částí ložisek 

od konce třetihor se zlato dostávalo do náplavů potoků a řeky Sázavy – a putovalo možná ještě 

dál, až do oblasti Klínce jižně od Prahy.“ [14] 

Vlastní rozpojování probíhalo přímo v žíle Šlojíř, která je jednou z nejbohatších 

v místním revíru. K experimentálnímu rozpojení byl připraven balvan ležící na odtěženém 

historickém závalu. Jeho objem byl přibližně 0,24 m3 a k rozpojení byl vybrán expandér 

AUTOSTEM o hmotnosti slože 20 g – bílá nábojka (průměr 32 mm). Vrt byl vrtán benzínovým 

vrtacím kladivem – délka vrtu 240 mm. Bezpečnostní okruh byl stanoven na 25 metrů, jelikož 

dál se chodba lomila a nehrozilo ohrožení odlétajícími úlomky. Jako přívodní vedení byla 

použita měděná dvojlinka. K iniciaci sloužila roznětnice RKC – 1. Cílem měření bylo zjistit 

seismické účinky na objekty v blízké zóně a také změřit nežádoucí rozlet kusů horniny. 

Způsobený otřes se měřil digitální aparaturou Gaia 2T a třísložkovými rychlostními senzory 

Vigeo2, se vzdáleností čidel 5 m, 10 m a 12,5 m od hypocentra. K měření vzdálenosti rozletu 

se použil laserový dálkoměr HILTI PD 5. Po odpalu byly měřeny nebezpečné zplodiny 

elektronickým měřicím přístrojem Dräger, ten naměřil nulové hodnoty CO a hodnoty CO2 byly 

v normálu. Potvrdilo se tedy bezpečné použití GBT v podzemí. 

Rozpojovaný kus horniny se rozpadl přibližně na 6 velkých fragmentů a několik 

menších – dohromady cca 15 kusů. To potvrzuje údaje v manuálu pro rozpojování nadměrných 

volně stojících kusů. Nejvzdálenější odhozený kus byl nalezen ve vzdálenosti přibližně 

10,65 m. Tato hodnota je skoro identická s hodnotami naměřenými při oficiálních zkouškách 

GBT (8 – 12 m u volně stojících kusů). 
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Obr. 21 Instalace měřící aparatury 

 

Obr. 22 Vrtání balvanu 
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Obr. 23 Nabíjení vrtu 

 

Obr. 24 Rozpojený kus horniny 
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Příklad vlnového obrazu naměřeného po rozpojení horniny ze vzdálenosti 5 m je ukázán 

na obrázku 25. 

 

Obr. 25 Vlnový obraz – GBT, vzdálenost 5 m 

Výsledky naměřených hodnot – rychlosti kmitání hmotného bodu, jsou uvedeny v tabulce 11. 

Závislosti vzdálenosti na rychlosti kmitání jsou uvedeny v grafu 6. 

Tab. 11 Rychlost kmitání hmotného bodu v závislosti na vzdálenosti 

Vzdálenost 

[m] 

Složka 

Vertikální 

[mm.s-1] 

Složka 

Horizontální 

Radiální 

[mm.s-1] 

Složka 

Horizontální 

Transverzální 

[mm.s-1] 

5,00 1,645 0,803 1,053 

10,00 1,407 0,637 0,931 

12,50 1,270 0,300 0,836 
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 Graf 6 Závislost vzdálenosti zdroje na rychlosti kmitání hmotného bodu 

 

Naměřené hodnoty jsou minimální a podobné s naměřenými hodnotami při oficiálních 

zkouškách GBT. Tam jsou hodnoty rychlosti kmitání ve vzdálenosti 10 m kolem 0,5 mm.s-1 

a v Jílovém byla naměřena nejvyšší hodnota ze stejné vzdálenosti cca 1,4 mm.s-1. Rozdíl hodnot 

je nejspíše způsoben rozdílnou geologii a nepřesností měření v blízké zóně. I tak se jedná 

o velmi malé číslo. V případě použití trhaviny by se hodnoty pohybovaly v oblasti 10 mm.s-1.  

2.5.2 Kamenolom, obec Kozárovice 

Obec Kozárovice se nalézá nedaleko vodní nádrže Orlík a je proslavena těžbou velice 

kvalitní žuly. Byl zde experimentálně měřen odhoz horniny při dvou použitích nábojek 

AUTOSTEM. První rozpojení bylo provedeno na volně stojícím kusu horniny. Účelem bylo 

rozbít tento kus na menší části, které by mohly být zpracovány v drtiči. Objem tohoto balvanu 

byl přibližně 5,7 m3 a byl vrtán pneumatickým vrtacím kladivem PERMON VK-15 do 70 % 

jeho výšky v přibližném středu. Vrt byl nabitý 80 g nábojkou AUTOSTEM. Bezpečnostní 

okruh byl stanoven na 50 metrů. Typ roznětnice použité k iniciaci byl RKC – 1. Po odpalu bylo 

provedeno měření vzdálenosti odlétnutých kusů, kdy nejvzdálenější se nalézal 6 m daleko. Tato 

hodnota je podobná těm naměřeným při oficiálních zkouškách. Ty jsou od 8 m, avšak při větší 

hmotnosti použité slože. Výsledek odpalu byl příznivý, žula se rozštípla na cca 14 větších 

fragmentů, které bylo možné zde přítomnou těžkou technikou dále zpracovat. 
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Obr. 26 Volný kus žuly po použití nábojky AUTOSTEM 

Další použití AUTOSTEMU v tomto lomu mělo odštípnout kus žulové stěny, 

pro pozdější použití impaktoru k těžbě. Pro tento účel byl navrtán vrt hluboký 1,1 m nabitý 80 g 

nábojkou. Bezpečnostní okruh byl stanoven na 50 m a stejně jako v předchozím případě se 

k iniciaci použila roznětnice RKC – 1. Po odpalu nedošlo k žádnému odhozu materiálu, 

rozpojovaná stěna pouze praskla a mírně se odchlípla. Byl to nejlepší možný výsledek, daná 

žula šla poté dobře štípat a kamenicky zpracovat. 
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Obr. 27 Opracovávaná stěna 

 

Obr. 28 Vrtání stěny pneumatickým vrtacím kladivem PERMON VK-15 
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Obr. 29 Nabíjení vrtu 80 g nábojkou AUTOSTEM 

 

Obr. 30 Výsledek použití 80 g nábojky AUTOSTEM 



54 

 

Závěr 

Touto bakalářskou prací bylo porovnáváno použití metody expanzního nevýbušného 

rozpojování GBT s konvenčními trhacími pracemi, se zaměřením na rozpojování hornin.  

Nejprve došlo k seznámení s metodu GBT a historií jejího vývoje. Poté byl popsán princip 

funkce výbušnin a vyčteny jejich veškeré vlastnosti, od jejich rozdělení na různé druhy (podle 

způsobu iniciace a podle výbuchové přeměny), přes obrovskou škálu jejich vlastností a variant, 

po velké množství jejich negativních účinků. To stejné bylo provedeno také u GBT, jenž 

funguje naprosto na rozdílném principu a nemá ani takovou škálu vlastností jako výbušniny.  

Nemůže jim v žádném případě konkurovat ve variabilitě použití, má však mnohem menší počet 

negativních vlastností. Základní kritéria pro použití GBT jsou – lokalita rozpojování, 

ekonomické hledisko a hledisko kvality rozpojovaného materiálu. 

V další části došlo k porovnání způsobů použití a efektivity rozpojovacích schopností. 

Byly vybrány dvě možnosti použití, jenž byly porovnány - rozpojování nadměrných kusů a 

ražení tunelů. GBT je při těchto pracích méně efektivní než výbušniny. Má však mnohem lepší 

působení na okolí rozpojované horniny – nedochází k nadměrnému rozletu kusů a podrcení 

horniny za obrys díla, vznikají jen malé otřesy a nevzniká tlaková vlna. 

Použití GBT není nijak legislativně regulováno. Nelze jej zneužít a není ani tak 

nebezpečné jako výbušniny. Je zařazeno mezi ostatní pyrotechnické výrobky (pro technické 

účely) a neexistuje zde tak obrovský legislativní proces jako při použití výbušnin. 

První ukázkou praktické aplikace GBT je použití v Centru experimentální geotechniky 

Fakulty stavební ČVUT v Praze na štole Josef. Zde byla budována experimentální zátka úložiště 

jaderného odpadu a bylo nutné rozšířit stávající štolu. To bylo provedeno pomocí GBT. 

Při každém použití bylo také provedeno měření seismických účinků, které bylo následně touto 

prací zpracováno a vyhodnoceno (tabulka a grafy). Rovněž bylo spočítáno i seismické působení 

konvenční výbušniny (hmotnosti náložky byly podobné jako hmotnosti použité slože GBT) a 

sestaven graf pro nárůst rychlosti kmitání v závislosti na hmotnosti náložky, který byl porovnán 

se stejným grafem pro GBT. Porovnání jasně ukázalo, že hodnoty rychlostí kmitání při trhacích 

pracích jsou více než 10x větší než při rozpojování hornin expandérem GBT. Navíc se lineárně 

zvyšují s narůstající hmotností slože, což se u GBT neděje. Do dané lokality byl také 

vypracován teoretický návrh konvenčních trhacích prací. Odlišná od GBT byla hlavně měrná 

spotřeba trhavin (slože), jenž byla skoro poloviční a také samozřejmě seismické účinky, které 

byly přibližně 35x vyšší. 
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Měření seismiky v Jílovém u Prahy potvrdilo, že GBT způsobuje několikrát menší 

seismické účinky než konvenční trhací práce. Odhoz rozpojovaného materiálu byl také 

minimální. Nedošlo ani k výskytu škodlivých zplodin a k podrcení horniny na jemnou frakci – 

potvrzení toho, že GBT je velice dobře použitelné v hlubinných rudných dolech. 

V lomu Kozárovice bylo potvrzeno, že GBT je ideální pro kamenickou výrobu. 

Nedochází totiž k zóně drcení jako u výbušnin a zbytečným ztrátám materiálu v jemných 

nezpracovatelných frakcích. Rozlet rozpojovaných kusů byl také minimální a zcela 

korespondoval s naměřenými hodnotami v oficiálních zkouškách. 



56 

 

Použitá literatura  

[1] ČSN 73 0040. Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. 1996. 

vyd. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 1996. 

[2] DOJČÁR, Ondrej, HORKÝ Jiří a KOŘÍNEK Robert. Trhacia technika. Ostrava: 

Montanex, 1996, 421 s. ISBN 80-85780-69-0. 

[3] MÜNCNER, Eduard. Príručka pre strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov. Banská 

Bystrica: SSTVP, 2011. ISBN 80-968748-4-5. 

[4] PRAVDA, Vladimír a BĚTÍK Jiří. Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii. 

Jesenice u Prahy: Montanika, 2010, 197 s. ISBN 978-80-254-8542-2.  

[5] PRAVDA, Vladimír a AUGUSTA Jaromír. Nábojky pro nevýbušné rozpojování 

materiálů. Zpravodaj TP. 2012, č. 1, s. 17-20. 

[6] STOLÁRIK, Martin. Studium seizmických projevů v okolí ražby mělkých podzemních děl. 

Ostrava, 2011. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 

Fakulta stavební. Vedoucí práce Kaláb, Zdeněk. 

[7] Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin. In: Sbírka zákonů 1988. 1988. 

[8] Vyhláška č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s 

pyrotechnickými výrobky. In: Sbírka zákonů 2014. 2014. 

[9] Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. 

In: Sbírka zákonů 1988. 1988. 

Použité internetové zdroje 

[10] Boulder Buster [online]. 2008 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://www.boulderbuster.ca/ 

[11] Geologie. Centrum experimentální geotechniky [online]. 2014 [cit. 2015-04-26]. Dostupné 

z: http://ceg.fsv.cvut.cz/ 

[12] Green Break Technology [online]. 2011 [cit. 2015-04-26]. Dostupné 

z: http://www.greenbreaktechnology.com/ 

[13] Green Break Technology CZ s.r.o. [online]. 2013 [cit. 2015-04-26]. Dostupné 

z: http://www.greenbreaktechnology.cz/ 

http://www.boulderbuster.ca/
http://ceg.fsv.cvut.cz/
http://www.greenbreaktechnology.com/
http://www.greenbreaktechnology.cz/


57 

 

[14] Jílovský zlatonosný revír. Česká geologická služba [online]. 2013 [cit. 2015-04-26]. 

Dostupné z: http://www.geology.cz/ 

[15] Produkty. Austin Detonator s.r.o. [online]. 2007 [cit. 2015-04-26]. Dostupné 

z: http://www.austin.cz/ 

[16] Rock Breaking Technology [online]. 2014 [cit. 2015-04-26]. Dostupné 

z: http://rockbreakingtechnology.com/ 

[17] Želatinové trhaviny. Explosia a.s. [online]. 2003 [cit. 2015-04-26]. Dostupné 

z: http://www.explosia.cz/ 

 

  

http://www.geology.cz/
http://www.austin.cz/
http://rockbreakingtechnology.com/
http://www.explosia.cz/


58 

 

Seznam obrázků 

Obr. 1 GBT s povytaženými zátkami ........................................................................................ 11 

Obr. 2 GBT s odstraněnou spodní zátkou a vysypanou složí ................................................... 11 

Obr. 3 GBT s odstraněnou horní zátkou .................................................................................. 12 

Obr. 4 Elektrický palník instalovaný do GBT .......................................................................... 12 

Obr. 5 Boulder Buster [10] ....................................................................................................... 13 

Obr. 6 Green Break Technology (zelené - iniciační, oranžové – zesilovací) [13] ................... 13 

Obr. 7 AUTOSTEM [13] ........................................................................................................... 14 

Obr. 8 AUTOSTEM II [16] ....................................................................................................... 15 

Obr. 9 Okruhy působení výbuchu: 1 – pásmo třištění, 2 – pásmo odhozu, 3 – pásmo sesutí, 4 – 

pásmo natřesení, 5 – seismické pásmo [4] ................................................................... 18 

Obr. 10 Rozpojený kus žuly ...................................................................................................... 25 

Obr. 11 Schéma typů náloží...................................................................................................... 28 

Obr. 12 Princip časování zálomu [4] ....................................................................................... 31 

Obr. 13 Schéma možností uspořádání klínového zálomu ......................................................... 31 

Obr. 14 Schémata některých typů válcových zálomů – a) dvojitý spirálový zálom, b) Coromant, 

c) čtvercový zálom, d) Michigan .................................................................................. 32 

Obr. 15 Vrtné schéma pro sbíhavý zálom při použití GBT [13] ............................................... 36 

Obr. 16 Schéma rozšíření štoly ................................................................................................ 38 

Obr. 17 Umístění měřící stanice ............................................................................................... 39 

Obr. 18 Příčný řez štolou- symetrické rozmístění vrtů na všechny 4 strany ............................ 43 

Obr. 19 Detail orientace a délky vrtů ....................................................................................... 44 

Obr. 20 Vrtné schéma s časováním jednotlivých okruhů naznačené po rektifikaci stěn .......... 44 

Obr. 21 Instalace měřící aparatury .......................................................................................... 47 

Obr. 22 Vrtání balvanu ............................................................................................................. 47 

Obr. 23 Nabíjení vrtu ............................................................................................................... 48 

Obr. 24 Rozpojený kus horniny ................................................................................................ 48 

Obr. 25 Vlnový obraz – GBT, vzdálenost 5 m .......................................................................... 49 

Obr. 26 Volný kus žuly po použití nábojky AUTOSTEM .......................................................... 51 

Obr. 27 Opracovávaná stěna ................................................................................................... 52 

Obr. 28 Vrtání stěny pneumatickým vrtacím kladivem PERMON VK-15 ................................ 52 

Obr. 29 Nabíjení vrtu 80 g nábojkou AUTOSTEM .................................................................. 53 

Obr. 30 Výsledek použití 80 g nábojky AUTOSTEM ............................................................... 53 



59 

 

Seznam grafů 

Graf 1 Nárůst výbuchových tlaků v závislosti na čase [13] ...................................................... 25 

Graf 2 Přehled detonačních rychlostí ...................................................................................... 26 

Graf 3 Závislost konstanty K [m2.kg-1/2.s-1]na hmotnosti slože Q [kg] .................................... 41 

Graf 4 Závislost hmotnosti slože Q [kg] na rychlosti kmitání hmotného bodu Vmax [mm.s-1] 

- GBT ............................................................................................................................ 42 

Graf 5 Závislost hmotnosti slože Q [kg] na rychlosti kmitání hmotného bodu Vmax [mm.s-1] – 

konvenční trhavina ....................................................................................................... 42 

Graf 6 Závislost vzdálenosti zdroje na rychlosti kmitání hmotného bodu ............................... 50 

  



60 

 

Seznam tabulek 

Tab. 1 Výsledky seismického měření ........................................................................................ 16 

Tab. 2 Výsledky měření odhozu horniny .................................................................................. 16 

Tab. 3 Detonační rychlosti některých trhavin [3] .................................................................... 19 

Tab. 4 Orientační hodnoty konstanty přenosu K (ČSN 73 0040)............................................. 23 

Tab. 5 Rozdíl různých metod rozpojování nadměrných kusů horniny ..................................... 30 

Tab. 6 Parametry elektrických palníků nábojek GBT [13] ...................................................... 33 

Tab. 7 Doporučené průměry vrtů [13] ..................................................................................... 34 

Tab. 8 Výsledky seismického měření rozpojování horniny pomocí GBT ................................. 40 

Tab. 9 Pasport trhacích prací (souhrn technologie) ................................................................ 44 

Tab. 10 Pasport trhacích prací (souhrn vrtů) .......................................................................... 45 

Tab. 11 Rychlost kmitání hmotného bodu v závislosti na vzdálenosti ..................................... 49 

Seznam rovnic 

Rovnice 1 Výpočet orientačního poloměru bezpečnostního okruhu rb [3] .............................. 21 

Rovnice 2 Výpočet velikosti přetlaku P [kPa] [3] .................................................................... 22 

Rovnice 3 Langeforsův vztah pro rychlost kmitání hmotného bodu Vp  [4] ............................ 23 

Rovnice 4 Langeforsův vztah pro výpočet K [4] ...................................................................... 39 

Rovnice 5 Výpočet nálože pro ražení [4] ................................................................................. 43 

Rovnice 6 Výpočet pro záběr ražby dle Mečíře – Válka [4] .................................................... 43 

 

 

 


	bakule_uvod_final
	Kubek_bakule_final

