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Anotace 
V předložené práci jsem zpracovala stávající technologii  dobývání žuly ( granitu ) 

v lomě Ehrlich, jeho geologické poměry, zásoby a skrývku dále jsem hodnotila jeho 

technický význam a dopad na životní prostředí. 

Popsala jsem zde podrobně technologií dobývání pomocí černého trhacího prachu 

(Vesuvit TN a Vesuvit THH) a jeho charakteristické vlastnosti. 

Následně jsem navrhla postup těžby na období 2010-2030 ve snaze o z efektivněji 

těžby a dosažení větší kvality bloků s minimálním množstvím odpadu. A to za pomocí 

dobývání termickým řezáním. 

A nakonec jsem stručně popsala jeho technický, ekonomický přísnost. 

Summary 

In submitted work am processed current technology mining granite in guarry 

Ehrlich, his geologic conditions, reseves and overburden further am appraised his technical 

meaning and impact on environment. 

Described I am here in detail technology mining by the help of black tear - off dust 

(Vesuvit TN and Vesuvit THH) and his charakteristic. 

 Subsequently am suggested progress mining on period 2010 - 2030 in an effort to 

about from effectively minig and achievement bigger. Namely for help minig thermic 

cutting.  

A in the end am short described his technical, economic severity. 
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1 Úvod 
Práce se  zabývá postupem těžby na lomě Ehrlich a následným navrhnutím-studií 

technologie postupu těžby na léta 2010 až 2030. 

Lom Ehrlich se nachází v Slezsku mezi obcemi Vápenná a Žulová. Kámen se zde 

těží pro hrubou kamenickou výrobu (kostky, haklíky, mezníky a jiné měřičské značky).Na 

lomě Ehrlich  se těží bloky granitu-žuly (slezská žula) a to pomocí černého trhacího prachu 

(Vesuvit TN), při těžbě se využívá charakteru horniny, její tektoniky, geologického uložení. 

Žula je materiál velmi tvrdý, pevný, trvanlivý, málo obrusný, odolávající 

povětrnostním vlivům prostředí, celé řadě chemikálií, prakticky s neomezenou životností, 

ekologicky a zdravotně nezávadná a opakovatelně použitelný. Pro tyto vlastnosti se žula 

velice cenní a proto se snažíme o co nejvíce surovosti bloků  s nezbytným množstvím 

odpadu 

Při používání černého prachu dochází k množství odlomku a ztráty surovosti bloku. 

Při navrhnutí technologie dobývání termickým řezáním se dosahuje lepších výsledků 

v surovosti bloku, řezy jsou čisté. 
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2 Charakteristika ložiska, úložně-geologické poměry, 
zásoby a jejich parametry 

2.1 Geologie ložiska 
Ložisko Ehrlich patří k Žulovskému Plutonu, který je tvořen hlubinou intruzí 

diferencovaného magmatu granitoidní povahy. Jsou zde zastoupeny žuly, různé druhy 

hornin intermediárních a výjimečně i bazických. Masiv vystupuje při okraji sudetského 

zlomu a proniká horninami především série Branné, staroměstskou sérií, sérií 

velkovrbenskou a jadernou částí série kaprnické, které tvoří plášť Žulovskému masívu. [2] 

 

Obr.č.1 Geologická mapa 1:500 000 ( ŽP-Žulovský Pluton). [2] 

Ložisko Ehrlich se nachází v jižní části Žulovského masívu v nadmořské výšce 390 

až 410 m n.m a je tvořeno převážně žulou (granitem) s převahou draselného živce (tzv.žula 

okrajová). Ložisko je místy prostoupeno žilami pegmatitu, aplitů a jiných minerálů 

s hornin. Horniny pláště nebyli při těžbě zaznamenány. 
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V roce 1993 byla na lomě Ehrlich  zahájená těžba, před zahájením nebyl proveden  

geologický průzkum, využívání ložiska navazovalo na předchozí těžbu v malých 

opuštěných lomech. 

Průřez ložiskem: 

- 0,0 až 1,5 m svahové hlíny a sutě 

- 1,5 až 6 m zvětralá a rozpukaná poloha světlé biotické žuly 

- 7.5 až 15 m středně až hrubě krystalická světlá biotická žula převážně žluté, místy 

šedomodré barvy 

 
Obr.č.2:Lom Ehrlich. 

V jihozápadní části ložiska vymezeného rozhodnutím o využití území zasahuje silně 

zvětralá poloha granitu celý vymezený hloubkový profil, což bylo ověřeno dosavadní 

těžbou. 

Těžená surovina ve výše uvedeném rozsahu jednoznačně vhodná k broušení a 

leštění. Je však použitelná pro hrubou kamenickou výrobu. 
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Tab.č.1:Jakostní znaky suroviny. 

Těžená surovina Velikost 

Objemová hmotnost 2,6 až 2,65 

Nasákavost 0,44 % 

Hutnost 96 až 98 % 

Pórovitost 2 až 3,4 % 

Pevnost v tlaku 142 MPa 

Pevnost v příčném tahu 7,46 MPa 

Modul pružnosti 20GPa 

Hmotnostní aktivita Ra226 34 Bg.Kg1 

 

2.2 Hydrogeologie ložiska 
Směry vodních toků v dotčené oblasti kopírují směry geologické stavby a to směry 

kolmé k linií okrajového sudetského zlomu. 

Ložisko Ehrlich je nad místní erozivní základnou. Hydrogeologické poměry jsou 

jednoduché a není třeba provádět žádné speciální práce. Svahové hlíny a sutě jsou  písčité, 

ferritické a pro srážkovou vodu snadno propustné. Hlavní hornina na ložisku – biotická žula 

je pro vodu nepropustná, avšak je postižená pravidelnými systémy (Q,S,L) puklin, které 

umožňují poměrně dobrou puklinovou propustnost a zvláště ve svrchních partiích pod 

povrchem terénu, kde jsou pukliny otevřené  a nejsou zaneseny hlínou a jílovou substancí. 

Zanesení hlubších partií způsobuje nepropustnost horniny a hromadění srážkové vody. Pro 

dlouhotrvajících deštích však dochází k průsakům vody do lomu a ta musí být odčerpávána. 

Prameniště minerální ani pitné vody se v blízkosti ložiska nevyskytuje.  
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Obr.č.3:Situace v lomě při vytrvalých deštích. 

2.3 Stav zásob  
 

Na ložisku nebyl proveden geologický průzkum. Dle dosavadního kvalifikovaného 

odhadu, opatřeného o historická lomová díla, bylo na ložisku bez měkkých a tvrdých 

skývek evidováno 21.600 m3 zásob. 

Lom byl ke dni 20.10.1998 doměřen a vyhotovena nová ZDM lomu včetně dvou 

charakteristických profilů. ZDM a profily byly využity k novému výpočtu zásob v území 

vymezeném rozhodnutím o jeho využití a tento plán předpokládá jejich úplné vydobytí.  

Zásoby byly vypočteny po úroveň 380m n.m. Uvedeným výpočtem byly zpřesněny 

geologické zásoby a skývky. 
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Tab.č.2:Geologické zásoby a skývky. 

Geologické zásoby a skývky Rozměry 

Zásoby prozkoumané 50.000 m3 

Zásoby vyhledané 350.000 m3 

Geologické zásoby celkem 400.000 m3 

Měkká skrývka 31.000 m3 

Tvrdá skrývka 75.000 m3 

Úbytek zásob je dán předpokládanou roční těžbou ve výši max. 5.000 m3. 

Nepředpokládají se žádné zásoby vázané v ochranných pilířích. Na ložisku se neplánuje 

provedení geologického průzkumu ložiska, průzkum i ověřování zásob bude prováděno 

jako doposud a to těžbou. 

3 Stávající technologie dobývání v letech 2010 – 2030 

3.1 Dobývání ložiska 
Způsob dobývání je určen hlavně požadavky na velikost a kvalitu bloků a 

geologickými podmínkami na ložisku, zejména danou puklinatostí suroviny v lomové stěně 

a její různou kvalitou a charakterem v jednotlivých těžebních partií. Dobývání ve stěně, tak 

jako doposud bude po provedení měkké skývky (viz.tab.2) probíhat sestupně ve stupních a 

to i včetně tvrdé skrývky (viz.tab.2), ve které je možno vytvářet dosti pravidelné lomové 

stupně. Tvrdá skrývka je považována za dobývací řez. 

Jednotlivé bloky těžené suroviny jsou rozpojovány trhacími pracemi za použití 

černého trhacího prachu ( viz.) a na platě lomu děleny a upravovány do požadovaných 

tvarů a velikostí (klínováním nebo trhacími pracemi). Odkud je suroviny odvážená 

k dalšímu zpracování. Nevyhovující materiál je odvážen na odval. 
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Generální postup těžby je východním směrem (zpočátku je i jihovýchodním 

směrem). 

Svah měkké skrývky s ohledem na její malou mocnost je dán přirozeným sypným 

úhlem souvkového materiálu. Předstih skývky před prvním dobývacím řezem je minimálně 

3 m. Základní plato lomu je vedeno v úrovni 380 m n.m., těžba probíhá ve dvou stupních 

s uvedenýma výškami. Max. výška těžebních etáži nepřekročila 15m a jejích úklon se 

pohybuje okolo 75o. Generální úklon závěrečného svahu tvořeného lomovými stěnami a 

ponechaným ústupkem o šířce min. 3 m činní cca 60o . Předstih paty vyšší etáže před horní 

hranou nižší etáže je min. 10 m  mimo odtěžování pro závěrečný svah. 

Odvalové hospodářství je situováno tak jako doposud v místě starých odvalů . 

Severní odval je využívaný zejména pro ukládaní odpadů ze zpracování kostek (odseky) a 

jižní odval pro ostatní materiály. Hmoty na severní odval jsou naváženy postupně a výška 

nepřekračuje 5 m. Jižní odval je navážen až po suchou zídku JZ části. Déle bude odval 

pokračovat jižním a jihovýchodním směrem až k hranicí pozemku a výška odvalového 

svahu nepřesáhne 8m. Úklon svahu odvalů je dán přirozeným sypným úhlem ukládaných 

hmot. 

Roční ukládání materiálu cca 1000 m3 odpadu ze skrývky a těžby (zhruba 20%). 

Vzhledem k charakteru materiálů na odval se nepočítá se zvláštními opatřeními k zajištění 

odvalových svahů . 

3.2 Trhací práce malého rozsahu při povrchovém dobývání 

Vymezení výbušnin a pomůcek 

Při trhacích prácí na lomu Ehrlich se mohou používat všechny druhy černého 

trhacího prachu, bleskovice a průmyslových trhavin schválených ČBÚ. 

Používají se zde zejména trhací prach VESUVIT TN, černý prach T1/2 a z trhavin 

PERMONEX V19, PERUNIT 20. 

Pro provádění trhacích prací se zde můžou dále používat: 
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- roznětnice RKA 1, RKC 1, ohmmetr Mx 10, 

- roznětné vedení Cu 1 mm, délka min. 80 m, 

- zážehová rozbuška č.8 Cu a nebo Al, 

- elektrický palník SO-anti, 

- elektrická rozbuška DeM-S. 

Pomůcky: Používat se mohou dřevěné nabijáky průměrů a délky podle požadavků vyhlášky 

číslo 72/88Sb., střeva CUTISIN, vhodné kleště na odstraňování izolace, rychlospojky do 

sucha a zinkové náleky. Pro přenášení výbušnin a pomůcek kožená brašna.  

Při souběžném provádění trhacích prací na několik pracovištích musí být jednotlivá 

roznětná vedení svedena na jedno odpalovací stanoviště bezpečně rozlišitelná, např. různou 

barvou izolace vodičů. 

Vesuvit TN 

Černý prach trhací Vesuvit TN je směs dusičnanu draselného, síry a dřevěného uhlí. 

Je to sypká zrnitá látka šedočerné barvy s pololesklým povrchem (grafit). Vesuvit TN se 

používá pro šetrné rozpojování neroztříštěných kusů ušlechtilých hornin (bloková těžba) 

nebo při trhacích pracích v lehce rozpojitelných horninách. Vesuvit TN je nevodovzdorný a 

smí se používat jen v suchém prostředí za podmínek stanovených v jeho návodu k 

používání. Nabíjí se do vývrtů nebo spár pomocí náložek v papírovém obalu. K roznětu lze 

použít elektrický palník, zápalnici nebo rozněcovadlo s iniciační schopností, jakou má 

standardní zážehová rozbuška číslo 8. 
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Vesuvit THH THH-1 

Černé prachy trhací Vesuvit THH a THH-I jsou směsi dusičnanu draselného, síry a 

dřevěného uhlí. Jsou to sypké zrnité látky šedočerné barvy s pololesklým povrchem (grafit) 

v případě VESUVITU THH a s matným povrchem v případě VESUVITU® THH-I. 

VESUVIT® THH a THH-I se používají jako výmetné slože a tuhé pohonné hmoty (TPH) 

raket. Lze je použít i k trhacím pracím.VESUVIT® THH a THH-I jsou nevodovzdorné a 

smějí se používat jen v suchém prostředí za podmínek stanovených v jejich návodech k 

používání. 

Tab.č.3:Parametry černého trhacího prachu. 

Parameter Unit VESUVIT® 
TN 

VESUVIT® 
THH 

VESUVIT® 
THH 1 

VESUVIT® 
LC 

Density g.cm-3 min. 1.70 min. 1.70 1.80 - 1.90 900 
Bulk Density g.cm-3 min. 900 min. 900 min. 1,000 min. 900 
Moisture content, max. % 1.0 1.0 1.0 1.7 
Grain size mm 0.63 - 2.0 2.24 - 7.1 2.24 - 7.1 0.28 - 0.71 
Specific volume of explosion products dm3.kg-1 280 - 300 280 - 300 280 - 300 280 - 300 
Explosion heat KJ.kg-1 3,050 - 3,070 3,050 - 3,070 3,050 - 3,070 3,050 - 3,070
Explosion temperature °C 2,250 2,100 - 2,400 2,100 - 2,400 2,100 - 2,400
Temperature of flash, min. °C 185 290 290 209 
Sensitivity to hammer blow (10kg),min. J 5 5 5 5 
Granulometric composition: 
Oversize 7,1 mm, max. 
Undersize 2,24 mm, max. 
Oversize 2,0 mm, max. 
Undersize 0,63 mm, max. 

% 

  
- 
- 

5.0 
5.0 

  
10.0 
10.0 

- 
- 

  
10.0 
10.0 

- 
- 

  
- 
- 

3.0 
5.0 

 

3.3 Bloková těžba 
Účelem těchto trhacích prací je výlom bloků v lomové stěně k dalšímu 

kamenickému zpracování. Zakládání vývrtů pro nálože respektuje dané úložní a geologické 

podmínky a schválení POPD. Odstřelem těchto náloží se odsune blok buď přímo na plato 

lomu a nebo se odsune po své ložné ploše tak, aby vytvořila širší trhlina. Dalšími 

trhlinovými náložemi se blok odsune od skalního masívu tak, aby byl přístupný ze všech 

stran, nebo bude shozen na plato lomu. Kde je to možné, jsou nálože umisťovány do 
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přirozených puklin. Velikost náloží je volena s ohledem na záběr a velikost odsunovaného 

bloku a nesmí překročit mezní velikosti jednotlivých náloží a celkové nálože. 

Pro základní dělení vytěžených bloků se používá tzv.klepání. V linií se do vývrtu 

nabije malé množství černého trhacího prachu pro rozlomení děleného bloku. 

Při tvarování může být používaná i bleskovice, která se volně spustí do každého 

třetího až pátého vývrtu. Vývrty se neucpávají. Odstřelem bleskovice dojde k odlomení 

nežádoucí části bloku po linií vývrtu. 

Při rozpojování tvrdé skrývky jsou nálože umisťovány do málo i velkoprostorových 

vývrtů a to jak svislých, tak i horizontálních. Velikost náloží musí být volena s ohledem na 

záběr vrtů. Převážné míře se používá černý trhací prach. Ostatní průmyslové trhaviny se 

používají jen výjimečně a to v takových případech kdy nedošlo k narušení pevného masívu 

žuly.  

Vrtací práce se provádějí ručními vrtacími kladivy řady VK o max. průměru vývrtu 

42 mm a vhodnou vrtací soupravou o průměru vrtů nad 80 mm. 

Převrtávání nebo prodlužování  vývrtu, ve kterém byla provedena trhací práce je 

prováděno až po jeho vyčištění vzduchem. 

Vrty musí být před nabíjením řádně vyčištěny. Při nabíjení černého prachu jsou 

z okolí vývrtů odstraněny všechny kovové předměty a zůstane-li ve vývrtu zbytek 

odlomeného vrtáku nebo korunky, musí být ucpán ucpávkou na délku min. 10 cm.  

Vývrty se nabíjí jenom tolik, kolik jich má být odpáleno. Vývrty se smějí nabíjet až 

těsně před odpálením. Při nabíjení s těsnění musí být pracovníci stranou vývrtu. Náložky 

musí do vývrtu spouštět opatrně, případně se vsunují nabijákem bez nárazu. Roznětnou 

nálož je nutné vsunovat do vývrtu opatrně. U vertikálních vývrtů se zavede k předcházející 

náloži vlastní vahou, u ostatních pomocí nabijáku k náloži.  
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Černý trhací prach se do vývrtů musí sypat opatrně pomocí zinkové nálevky, jejíž 

trubice sahá až na dno vývrtu. Černý prach lze rovněž nabíjet ve tvaru náložky v umělých 

střevech Cutisin. 

Nabíjení trhlin (lasáku) se provádí  sypáním černého trhacího prachu do trhlin 

pomocí zinkové nálevky, aby nedocházelo k rozsypání prachu v okolí trhliny. S nálevkou 

se musí zacházet opatrně . Je zakázáno černý prach do vývrtů a trhlin natřásáním nebo 

prudkým vytahováním nálevky. 

Při trhacích prácích je potřebný počet pracovníku. Trhací práce provádí střelmistr 

s jedním pracovníkem. Při trhacích pracích většího rozsahu pomáhá střelmistrovi nejvýše 

čtyři pracovníci. Hlavní střelmistr odpovídá za koordinací prováděných trhacích prací, 

vyklízení manipulačního prostoru, uzavření bezpečnostního okruhu a vyhlašování 

signálů.Trhací práce probíhají v lomu a na jeho skrývce. Lom je zpřístupněny průjezdem a 

je tvořen prakticky jednou lomovou stěnou. Samostatný lom, skrývkové etáže a skladovací 

plochy jsou odlesněny. 

Manipulační prostor 

Manipulační prostor se stanovuje min. 20 m od místa prováděné trhací práce. 

Manipulační prostor se vyznačuje červeným praporkem nebo bezpečnostní tabulkou 

„Zákaz vstupu” a to na všech přístupových cestách a to včetně komunikací pro pěší. 

Před uzavřením manipulačního prostoru jsou z něho odsunuty všechny stroje a 

všechny lehce vznětlivé látky. Pokud jsou v manipulačním prostoru elektrická zařízení, 

jsou před uzavřením manipulačního prostoru odpojeny od zdroje energie. 

Výbušniny mohou být odneseny na pracoviště až po vyklizení manipulačního 

prostoru a splnění výše uvedených opatření. 

Při klepání je manipulační prostor vymezen do vzdálenosti min. 10 m  od místa 

prováděné trhací práce (pomocí hlídek). 
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Rozmístění a velikost náloží 

Rozmístění náloží volí střelmistr po dohodě s předákem lomu. U velkoprůměrových 

vrtů stanovuje rozmístění náloží závodní lomu. Velikost náloží musí být volena s ohledem 

na záběr, účinnost trhacích práce a kvalitu těžené suroviny a nesmí překročit mezní 

velikost.  

Maximální velikost zapuštěné nálože  černého prachu i prům. trhavin při vývrtu do 

50 mm by měla být 3 kg, nad 50 mm je to 50 kg. Lasák, nálož černého prachu taktéž 50 kg, 

klepání černým prachem 0,5 kg a klepání bleskovicí 15 m. 

Roznětná náložka se musí do vývrtu zavádět jako poslední, roznětné náložky se 

nabíjí a přepravuje střelmistr. V náloži se používá jen jedna roznětná náložka, adjustovaná 

jedním rozněcovadlem. Černý trhací prach musí být skladován tak, aby jeho teplota 

nepřekročila 35oC a to po celou dobu skladování nebo manipulaci. Trhací prach nesmí být 

uložen na slunci nebo rozehřáté hornině. 

Doprava a odkliz materiálu 

Odkliz materiálů se  provádí pomocí nakladačů na housenicovém podvozku  viz. 

Obr. . Doprava materiálu se provádí pomocí automobilové dopravy (Demper, atd.). 

K manipulaci s materiálem je zapotřebí vysokozdvižných vozíku, jeřábů, dle rozměru 

daného materiálu. 
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Obr.č.4:Odkliz materiálu z plata lomu. 

4 Návrh na postup těžby v letech 2010-2030, studie 
Předmětem těžby jsou  biotitické granity a granodiority žulovského masivu. Slezská 

žula-granit se skládá ze tří hlavních minerálů a to křemene, biotitu a živce, doplněná 

dalšími doprovodnými minerály. Hornina je barvy šedé, modré, šedomodré až šedočerné. 

Právě v lomě Ehrlich je žula žlutého zbarvení. Zrnitost suroviny je jemná až střední, jen 

místy je hrubá.V lomu byly v poslední době nalezeny kontaktní minerály, zejména 

grosulár, epidot a wollastonit.  

Protože se jedná o žulu s velkým obsahem křemene, navrhla jsem dobývání bloků 

kamene za pomocí termického řezání . 

4.1 Dobývání kamene termickým řezáním 
Jedná se o bezkontaktní rozpojování, využívá se tepelné roztažnosti horniny. Při 

termickém rozpojování dochází k působení na horninu nadzvukovou rychlostí cca 

2 000m.s-1, plamen hořících plynů o teplotě 1 500 až 2 500oC. Zahřívání tenké povrchové 
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vrstvy horniny vyvolává termické napětí, které způsobuje odštípení, prasknutí povrchové 

vrstvy o hloubce několika milimetrů. [5] 

Nepřetržitým opakováním tohoto procesu vzniká v hornině řez, vrt. Porušení 

horniny je vyvolané vnitřním napětím, které vzniká v důsledku různé tepelné roztažnosti 

složek horniny, zvláště pak křemene. [5] 

Proto hlavní podmínkou použitelnosti této metody je značný obsah křemene  

v hornině, který by měl být 20% ( žuly, syenity). K odštěpení části hornin dochází po 

plochách krystalů a podle přirozených odlučných ploch. [5] 

Výhodou je že napětí je možné v hornině vyvolat už při relativně nízké teplotě a to 

300 až 600 oC. Aby proces řezání proběhl rychle je zapotřebí vysoké změny teplot ( čím 

vyšší je teplotní změna tím je vyšší napětí ). [5] 

Intenzivní hořící plamen se vytváří reaktivními plynovými hořáky, v komorách 

probíhá smísení paliva s oxidanty a jeho prudké hoření. Oddělení horniny od masívu 

probíhá účinkem tahových a smykových napětí v hornině. [5] 

Čím vyšší jsou charakteristiky hornin jako je pevnost a pružnost vyšší, tím se 

působením tepla rozpojují lépe než u měkkých hornin. U měkkých a plastických hornin 

dochází ke špatnému řezání a odlamování hornin. [5] 

Co se týče tepelné vodivosti hornin a minerálů při porušování  povrchu horniny 

vlivem tepla je lepší u hornin z nízkou tepelnou vodivostí. Narůstáním hodnoty součinitele 

tepelné roztažnosti hornin a minerálů se zvyšuje napětí v hornině a tím i rychlejšímu 

rozpojování.  

Schopnost hornin rozrušovat se záleží na mnoha faktorech.  
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Tab.č.4:Klasifikace hornin podle termické rozpojitelnosti: [5] 

Kategorie hornin Horniny PTR (m3/J) 

I Dobře rozpojitelné 

(žuly a křemence) 

Nad 5.10-7 

II Termorozpojitelné 

(železité křemence) 

5.10-7 až 5.10-8 

III těžko termorozpojitelné 

(čadiče, vápence) 

Pod 5.10-8 

Všeobecně je možné říci, že čím tvrdší a kyselejší je hornina tím lepé se za působení 

tepla rozpojuje, za podmínky obsahu křemene.  

4.2 Propalovací soupravy 
Soupravy pracují na principu narušení povrchu hornin plamenem, jak už bylo 

řečeno jde o působení vnitřního pnutí, které je zapříčiněno přítomností křemene v hornině. 

Při těžbě bloků žul a většiny syenitů lze tuto metodu uplatňovat s vysokou úspěšností. 

V praxi se používají dva  základní principy termického řezání. Prvním z nich je systém 

pracující na bázi kyslíku s palivem a vodou a druhý je stlačený vzduch s palivem (benzín). 

Termickým zařízením se snadno uvolňují celé lavice (vrstvy kamene s rovným a 

čistým řezem). U nás se používají termické soupravy typu TB 3 a TB 5 vyrobené v SRN, 

které pracují na principu stlačeného vzduchu a paliva. Lze jimi provádět řezy široké 10 až 

12 cm, s velkou hloubkou a délkou s výkonem až 1 m2 .h-1, spotřeba benzínu je 36litrů za 

hodinu a vzduchu činí 8,5 m3.min-1. [3] 
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Obr.č.5:Schéma termické soupravy TB3. [5] 

Soupravy typu TB3 a TB5 se skládají z tlakové nádoby na benzín, hořáku ke 

kterému jsou tlakovými hadicemi přiváděn stlačený vzduch a benzín. Souprava je určená 

pro vertikální a úklonné řezy hluboké délky. [5] 

Tab.č.5:Ukazovatele termického zařazení s různými typy hořáku. [5] 

Druh hořáku Teplota tepelné 

roztažnosti 

Obsah 

tepla 

Náklady na výrobu 

tepelného proudu 

Spalování s kyslíkem 3000-3200 9,63 0,023 

Spalovaní s kys.dusičnou 2600-2900 6,36 0,033 

Spalování se stlačeným 

vzduchem 

1800-2300 2,72 0,016 

Plazmový hořák 5000-5200 10,76 0,032 

Kyslíková dmychadla 3000-3500 10,05 0,031 
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Pro efektivitu termického řezání je důležitá taky šířka řezu jak z hlediska straty 

horniny, tak z hlediska spotřeby energie na 1m2. Šířka řezu je závislá na hořáku, se 

zvětšováním  jeho rozměrů roste i ztráta horniny, spotřeba paliva a stlačeného vzduchu na 

1m2 řezu a zhoršují se i pracovní podmínky. [5] 

Dále se zjistilo, že tepelná energie se nejúčelněji využije v případě kdy hořák a 

hornina svírají úhel 30° a vzdálenost trysky od horniny je 40 až 100 mm.  

 

 

 

Obr.č.6:Optimální pracovní podmínky. 

 

Efektivního řezání se dosáhne spojením více hořáků do jednoho agregátu. 

Rozpínání horniny a odpovídající pnutí nenastane ihned po zahřátí, ale má určité zpoždění. 

Při zdvihání hořáku od horniny rozpínání pokračuje i bez přívodu další tepelné energie. 
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Proto je účelné zařadit za sebou více dva a více hořáků (optimální vzdálenost hořáku cca 

200mm). Dochází tím k šetření energie a času. [5] 

 

Obr.č.7:Schéma mechanizované soupravy. 

 

4.3 Technologie dobývání 
Je možné v masivu vytvářet vertikální, šikmé a horizontální řezy v jakémkoliv 

místě. Většinou se vytváří vertikální řezy, délka řezu je neomezena a je dána zvolenou 

technologií dobývání. Hloubka řezu může bát 6 m a více, nejčastěji se však dosahuje 2 až 

4m, závisí na hloubce dobývané lavice. Jedním přechodem hořáku se zvětší hloubka řezu 

až o 6mm. [5] 

Stěny řezu jsou kvalitní, čisté, struktura horniny je narušená jen do hloubky 

několika mm. Snižuje se tak pracnosti při dalším opracování ploch. Podmínky použití 

termického řezání jsou ohraničené na tvrdé horniny s obsahem křemene a relativně málo 

porušené. [5] 
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5 Stručný technicko-ekonomický a ekologický přínos 
Nežádoucím jevem termického řezání je vysoká hlučnost a rozlet úlomků. Vybavení 

pracovníku příslušným ochranným oděvem. Výzkum různých faktorů ovlivňující proces a 

ekonomiku termického řezání ukázal, že nejvýhodnější je hořák na stlačený vzduch a 

technický benzín viz.tab. Tento systém má nejnižší náklady na výrobu tepelné energie a 

příznivé parametry plamene (teplota a rychlost). 

Z ekonomického hlediska je výhodné termické řezání kombinovat s jinými 

dobývacími metodami (vylamováním).  

Přednosti termického dobývání jsou nízké investiční náklady, zvýšení výtěžnosti 

bloků, adaptabilní metoda jak pro otvírku tak pro dobývání, velká hloubka a délka řezu, 

vysoká kvalita povrchových bloků, snížení podílu ručních prací. 
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6 Závěr 
 

Jedná se pouze o studií,  o navržení postupu těžby a dosáhnutí co největší efektu 

těžení bloků granitu-žuly. 

Jsou zde popsány stávající technologie a technologie, které by v budoucnosti mohli 

být použity při dobývání. Z práce vyplývá že při použití dobývání termickým řezáním 

dochází k větší surovosti bloku, čistému řezu a k neporušení horniny. Při dobývání 

termickým řezáním je zapotřebí  pro efektivnost použití i jiných druhu pro oddělování 

bloku jako například lámáním, odvrtáváním, vše se odráží od dané situace při samostatné 

těžbě. 
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