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Anotace 

 Rozpojování hornin p�i t�žb� surovin v kamenolomech je první �innost, na kterou 

navazuje celý soubor dalších proces�. Kvalita rozpojení má velký vliv na plynulost a 

efektivnost dalšího zpracování suroviny. V sou�asné dob� jsou primární trhací práce stále 

více p�edm�tem subdodávek od specializovaných firem. Sou�ástí t�chto dodávek je 

zpravidla i následné druhotné rozpojování nadm�rných kus� horniny. Primární i 

sekundární rozpojování hornin bývá obsaženo v jedné souhrnné cen�. Z tohoto d�vodu je 

ekonomické náro�nosti druhotného rozpojování v�nována stále v�tší pozornost.  

Ú�elem této bakalá�ské práce je �ešit problematiku rozpojování hornin nadm�rné 

velikosti nejen z pohledu samotného druhotného rozpojování, ale i s ohledem na vznik 

nadm�rných kus� p�i primárním odst�elu.  Jen vzájemným souladem obou t�chto �inností 

lze docílit efektivního rozpojování hornin pro další t�žební �innosti. 

Annotation 

Uncoupling rock at raw material mining in quarries is the first activity which is 

followed by the whole amount of other processes. The quality of uncoupling has a strong 

influence on fluency and effectivity of another raw material working. Nowadays the first 

made blasting is more and more a subject of subsupplies by specialited companies. A part 

of these supplies is usually also subsequent secondary uncouple rock bastard of mining raw 

materials. First and secondary uncouple rock is contained in one total price. From this 

reason they pay more attention to the economic demanding of secondary uncoupling now.  

The main idea of this bachelor work i s to solve the problem of uncouple rock 

bastard not only from the point of view self secondary uncoupling but with regard to the 

rise of bastard pieces through the first blast. Only with a mutual harmony of both these 

activities we can reach for effective uncouple rock for another mining activities.  
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Úvod 

V �eské republice se drcené kamenivo získává zejména t�žbou v kamenolomech. 

Nejefektivn�jším zp�sobem rozpojení skalních hornin jsou stále t�žební odst�ely za použití 

výbušnin. Ú�elem primárních trhacích prací velkého rozsahu je zajistit pot�ebné množství 

rozpojené horniny - rubaniny. Tato rozpojená hornina by m�la mít takovou kusovitost, aby 

další operace tj. nakládání, doprava a úprava probíhaly plynule, s co nejmenšími náklady. 

Bohužel, ne vždy je možné získat po primárním odst�elu rozval rubaniny, ve kterém by se 

nenacházely nadm�rné kusy horniny v�tší než vstupní otvor primárního drti�e nebo než je 

možné naložit použitým nakládacím za�ízením.  

Kamenolom Kožlí pat�í mezi tu skupinu lom�, kde nelze provést bezpe�ný primární 

odst�el tak, aby v rozvalu rozpojené horniny nebyly žádné nadm�rné kusy. Proto je 

pot�ebné vhodným zp�sobem horniny nadm�rné velikosti dále rozpojovat. Druhotné 

rozpojování nadm�rných kus� lze d�lat mnoha zp�soby.  

Cíle mé bakalá�ské práce jsou : 

• porovnat jednotlivé zp�soby druhotného rozpojování nadm�rných kus� horniny 

z hlediska ekonomického, technicko provozního a vliv� na životní prost�edí, 

• navrhnout optimální zp�sob primárního rozpojování hornin se zam��ením na 

fragmentaci rozvalu, 

• navrhnout optimální metodu druhotného rozpojování nadm�rných kus� hornin. 

obrázek �. 1   Letecký snímek kamenolomu Kožlí 
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1.  Kamenolom Kožlí – geografické pom�ry, popis lomu 

1.1 Polohopis lokality 

Ložisko : Kožlí u �ížové ( 3 126 200 ) - výhradní ložisko. 

Nerost : Kámen stavební ( nevyhrazený nerost ).

Dobývací prostor : Kožlí u �ížové ( 70708 ), DP Kožlí u �ížové - OBÚ Plze� �.j. 

2507/92 ze dne 9.12.1992. T�žba probíhá podle aktualizovaného POPD z roku 2001. 

Kamenolom Kožlí je situován cca 300 metr� severovýchodním sm�rem od obce 

Kožlí u �ížové ( viz obrázek �. 2 ), v katastru obce Kožlí u �ížové ( 724408 ), bývalý 

okres Písek ( 3305 ), kraj Jiho�eský ( CZ0310 ). Po stránce správní spadá kamenolom pod 

obecní ú�ad P�edotice. 

Lokalita je dob�e p�ístupná po místních komunikacích, lom se nachází nedaleko od 

silnice III.t�ídy vedoucí z obce Podolí do Kožlí. Od silnice I. t�ídy Strakonice - P�íbram je 

ložisko vzdáleno cca 1,3 km, od silnice I. t�ídy Písek - Plze� je ložisko vzdáleno cca 2,4 

km. 

Ploché návrší místního názvu Ostrý ( 516 m n.m. ) bylo již lomem �áste�n�

odt�ženo. Net�žená �ást ložiska je tvo�ena zem�d�lskou p�dou. V okolí se nachází n�kolik 

rybník� z nichž nejv�tší Novokoželský je situován cca 150 m severozápadn� od lomu. 

Obr. �. 2   P�ehledná mapa s vyzna�ením zájmového území[5]  
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1.2 Zp�sob otvírky, p�ípravy a dobývání   

Ložisko je otev�eno a dobýváno povrchovým zp�sobem - jámovým lomem. Lom je 

situován oproti okolnímu terénu v zahloubení na temeni plochého návrší místního názvu 

Ostrý. Jedná se o dvouetážový st�nový lom o rozm�rech cca 200 m x 270 m a celkové 

výšce cca 35 m. Základní plato lomu ( báze II. etáže ) je na úrovni 468 m.n.m.. Báze I. 

etáže je na úrovni cca 483 m.n.m. a koruna �ezu I. etáže má maximální úrove� cca 503 

m.n.m. 

  Surovina je rozpojována ze skalního masívu pomocí clonových, p�ípadn� plošných 

odst�el�. Použitá metoda povrchového dobývání je v souladu s bá�skými metodami pro 

dobývání ložisek daného typu horniny, vhodné na výrobu drceného kameniva. Surovina je 

zpracovávána v úpravn�, která se nachází v t�sném sousedství lomu. Výrobkem je drcené 

kamenivo r�zných zrnitostních a kvalitativních t�íd. 

1.3 Technické vybavení lomu 

 Pr�m�rná ro�ní t�žba je cca 70 000 tun horniny. Technické vybavení lomu Kožlí je 

p�izp�sobeno výši této t�žby.  N�které �ásti technického vybavení v kamenolomu Kožlí 

jsou již starší. V sou�asné dob� se nap�íklad p�ipravuje obnova primárního drti�e. 

Maximální velikost kus� rubaniny je nejvíce limitována práv� primárním drti�em. Je zde 

instalován drti� V8 – 2N s výkonem 83 t . h-1. Toto za�ízení má vstupní otvor o rozm�rech 

1000 x 630 mm. Z primárního drti�e je materiál dopravován pásovým dopravníkem na 

t�ístup�ové t�íd�ní a dále do expedi�ních násypek. Kusy o rozm�rech v�tších než 125 mm 

jsou dalším pásovým dopravníkem vraceny a drceny na sekundárním drti�i. Jedná se         

o kuželový drti� DKT 900/55. 

 Nakládání rubaniny z rozvalu je v lomu Kožlí provád�no hydraulickým lopatovým 

rýpadlem DH 441 s housenicovým podvozkem a dieselovým pohonem. Jedná se o rýpadlo 

o hmotnosti 29 000 kg s hloubkovou lopatou o objemu lopaty je 1,25 m3. 

 Doprava naložené rubaniny do násypky primárního drti�e je provád�na 

automobilovou dopravou. Nej�ast�ji je použito vozidel s jednostrann� skláp�nou korbou. 

Jedná se o vozidla typu Tatra 815 nebo Tatra 148. Objem korby je 8 m3. Manipulace 

s hotovými výrobky nebo s nadm�rnými kusy horniny je zajiš�ována lopatovým 

naklada�em s kolovým podvozkem typ – Volvo L120 E.

 Pokud je druhotné rozpojování nadm�rných kus� horniny provád�no hydraulickými 

kladivy, jsou kladiva namontována na nosi�i DH 103 nebo Komatsu PC 240 NLC. 
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2  Geologie ložiska 

2.1 Stru�ná petrografická a geologická charakteristika  
                                     

      Geomorfologicky náleží území s ložiskem do St�edo�eské pahorkatiny.  Ložisko Kožlí 

u �ížové je sou�ástí st�edo�eského plutonu, který náleží k moldanubické oblasti.  Pom�rn�

jednoduchá geologická stavba okolí ložiska je dob�e patrná na p�ehledné geologické map�

( viz obrázek �. 3 ). Ložisko se nachází v centrální �ásti pruhu granodioritu blatenského 

typu, který je protažený ve sm�ru ZJZ-VSV. Na jihu ho lemuje granodiorit �ervenského 

typu a na severu porfyrický granodiorit vltavského typu. V masívu jsou pom�rn� hojné 

žilky žilných granitoid�  ( porfyr, žilný granit, lamprofyr ), probíhající ve sm�ru cca V-Z. 

M�lké deprese v reliéfu vypl�ují aluviální a deluviální kvartérní sedimenty.  

Obr. �. 3   P�ehledná geologická mapa [5] 
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Vlastní ložisko tvo�í amfibol biotitický granodiorit ( hlubinná vyv�elina na 

p�echodu mezi žulou a k�emenným dioritem ), v minimální mí�e se uplat�ují žilné horniny 

- lamprofyr ( tmav� šedá celistvá jemnozrnná hornina ) a aplit ( špinav� bílá st�edn� až 

hrubozrnná hornina ).

Charakteristický granodiorit je sv�tle šedý, �ern� a b�lav� skvrnitý, st�edn� až 

drobn� zrnitý. Makroskopicky je rozlišitelný šedý k�emen, b�lavé živce, slídy ( biotit, 

muskovit ) a �erný amfibol. P�i zv�trávání se barva m�ní na hn�dou až rezavou. V 

podpovrchové zón� je hornina nav�tralá až zv�tralá. Na povrchu je vyvinuto pís�ité 

eluvium. Intenzita zv�trání klesá s p�ibývající hloubkou. Objemová hmotnost horniny v 

rostlém stavu je 2 650 kg / m3. 

Horninový masív je prostoupen n�kolika puklinovými systémy. Nejvýznamn�jší je 

strmý ( 90° ± 20° ) puklinový systém sm�ru V-Z, podél kterého proráží granodioritem 

žilky lamprofyru. Druhý systém je též strmý ( 90° ± 20° ) sm�ru SSZ-JJV. Podél tohoto 

systému je vyvinuta �ada poruch vypln�ných drcenou horninou. Na obou systémech jsou 

vyvinuty pr�b�žné pukliny ( plotny ), které se podílejí na formování jižní resp. západní 

st�ny lomu. Posledním systémem je plochý ( 10°-15° ) systém ( sm�r úklonu cca k J ). 

Podél tohoto systému pronikají masívem žilky aplitu. 

Odlu�nost horniny je v�tšinou nepravidelná - polygonální, pouze v mén�

rozpukaných partiích se projevuje p�vodní kvádrovitá odlu�nost. Vzhledem k 

nepravidelnému rozpukání horninového masívu je kusovitost horniny v rozvalech po 

provedení trhacích prací prom�nlivá a nesnadno p�edvídatelná. Obecn� lze rozpojitelnost 

horniny klasifikovat jako problematickou a to p�edevším s ohledem na malou hustotu 

p�irozených ploch diskontinuity v rozpojovaném horninovém masívu.  [3] [5] 

2.2  Jakostní a technologická charakteristika ložiska 

Ložisko Kožlí u �ížové je ložiskem stavebního kamene. Hlavním vyráb�ným 

produktem je drcené kamenivo ve smyslu �SN EN 12620 ( Kamenivo do betonu ), �SN 

EN 13242 ( Kamenivo pro nestmelené sm�si a sm�si stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace ) nebo �SN EN 13043 ( Kamenivo pro asfaltové 

sm�si a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch ), 

které vymezují rozsah využití t�ženého nerostu. Aplikace r�zných norem umož�uje 

hospodárné využití t�žené suroviny s tím, že nejkvalitn�jší �ásti ložiska jsou využívány pro 

nejnáro�n�jší výrobky, mén� kvalitní �ásti ( nav�tralý kámen p�i povrchu ložiska, kámen z 

porušených patrií a pod.) pro výrobky na kvalitativní parametry nenáro�né. Uvedené 

normy jsou sou�ástí jakostních kritérií podmínek využitelnosti zásob. 
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Technologické rozbory suroviny provádí akreditovaná zkušebna kamene a 

kameniva. Výrobky z lomu Kožlí u �ížové vyhovují výše uvedeným normám �SN EN. V 

pr�b�hu t�žby na ložisku bylo ov��eno, že surovina celého ložiska má z jakostn�

technologického hlediska jednotný charakter s minimální mírou variability. [3] [5] 

     

3  Zp�sob rozpojování hornin

V kamenolomu Kožlí se od po�átku t�žby používají k rozpojování hornin trhací 

práce velkého a malého rozsahu. Jedná se zejména o odst�ely clonové a plošné. Komorové 

odst�ely s ohledem na blízké okolí nebylo možno používat. Komorové odst�ely vyvolávají 

seismické vln�ní takové intenzity, že jejich používání bylo a je nep�ijatelné.  

3.1 Clonové odst�ely a jejich parametry 

 Vyjma otvírky zahloubení se v kamenolomu Kožlí k rozpojování hornin používá 

nejvíce technologie clonových odst�el�. Optimální výška st�ny pro clonové odst�ely je 

v odborné literatu�e uvád�na v rozsahu od 12 do 20 m [2]. Na této lokalit� jsou výšky st�n 

v�tšinou v uvedeném rozsahu. V ojedin�lých p�ípadech bylo použito odst�el� �adových, ale 

jen v p�ípadech pot�eby zarovnání st�ny kolem cest apod. Náklady na rozpojení jedné tuny 

horniny �adovým odst�elem jsou nižší než u odst�elu clonového. Fragmentace rozvalu 

horniny po �adovém odst�elu bývá výrazn� hrubší. Na sekundární rozpojování se pak musí 

vynaložit natolik zvýšené náklady, že celková ekonomika je nevýhodná.

 Clonové odst�ely v lomu Kožlí bývají dvou�adé až �ty��adé, n�kdy kombinované -  

dopln�né �adou vodorovných vývrt� situovaných u paty lomové st�ny. Nej�ast�ji 

používaný typ primárního odst�elu je znázorn�n na obrázku �. 4 . 

V minulosti bývalo obvyklé používání v�tších pr�m�r� vývrt� ( až 110 mm )          

a tomu odpovídající rozte�e �ad a vrt� v �ad�. Zv�tšené rozte�e zp�sobovaly velký po�et 

nadm�rných kus� horniny v rozvalu rubaniny. V sou�asné dob� je trend vrtací schéma 

spíše zahustit a používat pr�m�r vrtu cca 90 mm. 

3.1.1 Zp�sob rozn�tu náloží 

V minulosti se používalo výhradn� rozn�tu elektrického, �asovaného milisekun-

dovými rozbuškami typu DeM - S. Zpožd�ní jednoho �asového stupn� bývalo 23 ms          

a po�et �asových stup�� byl omezen ( zpo�átku 12, pozd�ji 18 až 21 ). Dnes se používá 

�ada sestávající se z 31 �asových stup��, kde stupn� 0 až 21 mají mezi sebou zpožd�ní 25 
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ms a stupn� 21 až 30 mají mezi sebou zpožd�ní 50 ms. Tento zp�sob umož�oval postupn�

za sebou na�asovat jen 31 vývrt�. U v�tšiny clonových odst�el� se nabíjelo vývrt� více, 

proto bylo nutné odpálit minimáln� 2 vývrty na jeden �asový stupe�. Tato skute�nost 

n�kdy komplikovala p�ípravu odst�el�, které byly na stran� lomu sm�rem k obci Kožlí ( JZ 

st�na). P�esto se tento zp�sob používal ješt� v roce 2007, kdy se za�alo postupn� p�echázet 

na neelektrický rozn�t typu Indetshock. 

Obr. �. 4   P�dorys obvyklého primárního odst�elu v lomu Kožlí.  [6] 

Tento rozn�t umož�uje na�asovat odst�el tak, aby každý vývrt detonoval 

samostatn�. Zpožd�ní mezi jednotlivými �asovými stupni je možno nastavit zapojením 

r�zných rozn�covadel od minimáln� 9 ms až do 67 ms. Tato možnost umož�uje snížit 

seismické ot�esy a navíc postupným od�asováním jednotlivých vývrt� zlepšuje 

fragmentaci rozvalu.  Optimální doba tohoto zpožd�ní je na každé lokalit� jiná. Ur�ení 

správné hodnoty je možno docílit experimentáln�. V�tšinou je takto možno dosáhnout 

zlepšení výsledné fragmentace. V kamenolomu Kožlí se v sou�asné dob� nejvíce využívá 

doba zpožd�ní mezi �asovými stupni 25 – 42 ms a to v tomto schématu - mezi vývrty 

v první �ad� 25 ms a v dalších �adách 42 ms. Tímto nastavením �asovacího schématu se na 

lokalit� Kožlí momentáln� dociluje nejlepší možné fragmentace rubaniny. 
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3.1.2 Používané trhaviny 

P�i trhacích pracích v lomu Kožlí se vždy používaly pr�myslové trhaviny. Vojenské 

delaborované trhaviny mají velmi nízkou cenu, nevýhodou je však nestabilní detona�ní 

rychlost, která se projevuje zejména nestejným a nespolehlivým výsledkem odst�el�. Další 

jejich nevýhodou je siln� záporná kyslíková bilance, která �asto zp�sobuje malé zpožd�né 

detonace v rozvalu po provedeném odpalu. Výbuchové zplodiny z detonace takovéto 

výbušniny jsou siln� jedovaté. Z výše vyjmenovaných d�vod� se vojenské delaborované 

trhaviny v kamenolomu Kožlí nepoužívají.

Tabulka �. 1    Porovnání druh� trhavin a zp�sob� nabíjení. 

druh 
trhaviny 

výhody nevýhody 

široký sortiment trhavin s r�znou 
hustotou a detona�ní rychlostí  

malý kontakt se st�nou vrtu - ztráty na 
p�enosu rázové vlny 

možnost odleh�it nebo naopak 
zesílit nálož ve vývrtu  

pracné nabíjení - pot�eba více 
pracovník�

nezatékání do puklin ve vývrtu 
nebezpe�í p�erušení sloupce náložek 
ve vývrtu - nedojde k p�enosu 
detonace 

náložkované 

možnost nabíjení i na místech 
t�žko dostupných pro nabíjecí v�z

  

úplné vypln�ní vývrtu trhavinou - 
kontakt s horninou 

v�tšinou trhaviny s malou, nebo 
žádnou vodovzdorností 

voln� sypané možnost nabíjet i �áste�n�
zhavarované vývrty - nap�. 
zúžený pr�chod 

trhaviny jen sypké - omezený výb�r, 
podobné výkonnostní parametry 

úplné vypln�ní vývrtu trhavinou - 
kontakt s horninou 

omezená možnost odleh�ení nebo 
naopak zesílení nálože v r�zných 
�ástech vývrtu 

možnost nabíjet i �áste�n�
zhavarované vývrty - nap�. 
zúžený pr�chod 

nebezpe�í zate�ení do puklin ve st�n�
vývrtu - nežádoucí vytvo�ení v�tší 
soust�ed�né nálože 

u emulzí - dokonalá 
vodovzdornost 

  

snadné a rychlé nabíjení   

z nabíjecích 
voz�

vysoká manipula�ní bezpe�nost – 
trhavina vzniká až ve vývrtu 
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Používané pr�myslové trhaviny se dají rozd�lit do t�í skupin s ohledem na jejich balení a 

zp�sob nabíjení :

• náložkované - jde o klasické pr�myslové trhaviny, balené do náložek. 

Nejpoužívan�jší pr�m�r náložky v lomu Kožlí je 65 mm. Jedná se o trhaviny r�zné 

konzistence nap�. plastické, sypké, emulzní. 

• voln� sypané - nabíjejí se do vývrt� sypáním p�ímo z obalu. 

• z nabíjecích voz� - jedná se o sypké nebo emulzní trhaviny vyráb�né p�ímo na 

míst� spot�eby pomocí mísicích a nabíjecích voz�. Pomocí t�chto za�ízení se nabíjí 

trhavina p�ímo do vývrtu hadicí, která se nejd�íve spustí na dno vývrtu. P�i pln�ní 

vývrtu trhavinou je hadice kontinuáln� vytahována nahoru. Tím je zajišt�no úplné 

vypln�ní vývrtu trhavinou a p�ípadná voda je vytla�ena nad sloupec trhaviny. 

Porovnání jednotlivých trhavin a zp�sob� nabíjení uvádí tabulka �.1. V praxi se 

nej�ast�ji užívá kombinace výše uvedených trhavin. V lomu Kožlí se p�ibližn� od roku 

2002  nejvíce nabíjí pomocí  nabíjecího vozu resp. náložkovanými trhavinami. 

tabulka �. 2    Vybrané parametry trhavin používaných v lomu Kožlí  [8] 

trhavina 
m�rná 

jednotka 
Perunit 28E Emsit M Emsit 20  Infernit 45 

typ 
d�lní skalní, 

plastická, 
náložkovaná 

d�lní skalní, 
emulzní, 

náložkovaná 

povrchová, 
emulzní, 

nabíjecí v�z 

plastická, 
náložkovaná, 

po�inová 

detona�ní 
rychlost 

m . s-1 6200 5100 4800 6400 

p�enos 
detonace 

cm 5 3 4 10 

hustota kg . m-3 1380 1050 1050 až 1150 1450 

vodovzdornost  výborná vynikající vynikající vynikající 

m�rný objem 
zplodin 

dm3 . kg-1 861 800 800 717 

Pro zlepšení fragmentace je d�ležitý dokonalý p�enos rázové vlny do horniny v okolí 

vývrtu. P�sobením rázové vlny dochází k tvorb� nových puklin v masivu. S ohledem na 

fragmentaci je nejefektivn�jší používat trhaviny, u kterých je kontakt s horninou 
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nejdokonalejší. Je to jeden z d�vod�, pro� je používání nabíjecích a mísicích voz� stále 

oblíben�jší.  

 Náložová hustota ( množství trhavin nabitých v jednom metru vývrtu ) je u pln�

využitého pr��ezu vývrtu nejv�tší. Z toho vyplývá, že p�i zachování specifické spot�eby 

trhavin je možno zv�tšit rozte�e �ad a vývrt�, aniž by došlo k výraznému zhoršení 

fragmentace rozvalu.  

Nejpoužívan�jší druhy trhavin v lomu Kožlí jsou uvedeny v tabulce �. 2. 

3.2 Zp�soby vyhodnocování fragmentace rozvalu 

Druhotné rozpojování nadm�rných kus� horniny je z ekonomického hlediska 

nákladný proces. Jak vyplývá z výše uvedeného, je snaha provést primární rozpojení 

skalního masivu tak, aby se sekundární d�lení provád�lo v co nejmenší mí�e. Pro nastavení 

optimálních parametr� clonových odst�el� je nezbytné každý primární odst�el vyhodnotit. 

 Metody vyhodnocování fragmentace provedeného clonového odst�elu musí 

spl�ovat tyto požadavky : 

• použitelná p�esnost - z vyhodnocení fragmentace musí být možné posoudit, zda je 

vhodné dodržení resp. úprava parametr� clonového odst�elu, 

• jednoduchost - metody musí být jednoduše aplikovatelné na b�žný provoz 

kamenolomu, 

• ekonomická nenáro�nost - náklady na vyhodnocování fragmentace nesmí výrazn�

zvyšovat celkové náklady na rozpojování, 

• �asová nenáro�nost - p�i vyhodnocování by nem�lo docházet ke zdržování 

t�žebního procesu. 

3.2.1 Parametry nadm�rných kus� horniny

Podmínkou pro ú�inné vyhodnocování fragmentace rozvalu je p�esné a jednotné 

stanovení pojmu „nadm�rný kus“. Toto stanovení musí být konkrétní na ur�enou lokalitu. 

Je t�eba zohlednit používanou technologii nakládky a drcení, zejména pracovní parametry 

stroj� a za�ízení. Velikost nadm�rného kusu horniny v rozvalu je možno popsat n�kolika 

zp�soby - objemem kusu v m3; rozm�ry kusu ( délka L x ší�ka S x výška V ) nebo 

nejv�tším rozm�rem Lmax. Pro praktické využití v provozu je nejjednodušší a nejlépe 

stanovitelný maximální rozm�r  Lmax.  

Mezi pracovními parametry stroj� a za�ízení a maximálními rozm�ry kus� Lmax se 

pro zajišt�ní plynulosti operací doporu�ují následující vztahy [1]
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Nakládání :                             OL L
3

1

max
75,0 ⋅≤  (m)   ( 1 ) 

Primární drti�:                         BL D
⋅≤ 8,0

max
 (m)   ( 2 ) 

kde      Lmax je maximální dovolený rozm�r kusu v rubanin� (m) 

 OL je objem lopaty nakládacího stroje  (m3) 

 BD je menší rozm�r ústí primárního drti�e (m)  

Pracovní parametry stroj� a za�ízení používaných v lomu Kožlí jsou uvedeny v kap. 1.3. 

Po dosazení do výše uvedených vztah� byl stanoven maximální rozm�r kus� Lmax takto: 

Pro nakládku – Lmax = 0,8 m 

Pro drcení      - Lmax = 0,5 m 

Z toho vyplývá, že „nadm�rný kus“ v lomu Kožlí má maximální rozm�r v�tší než je Lmax

pro drcení  tedy   Lmax > 0.5 m 

3.2.2 Metoda odborného posouzení rozvalu po provedeném primárním 

         odst�elu                                        

Tato metoda spo�ívá v odborném posouzení kusovitosti rozvalu hned po 

provedeném clonovém odst�elu. Provede se podrobná prohlídka rozvalu, v�etn�

fotografické dokumentace. Fragmentace na povrchu rozvalu bývá horší než uvnit�. Nejvíce 

nadm�rných kus� se tvo�í ze zóny záb�ru první �ady vývrt� a z ucpávkové zóny. P�i 

pohybu rozpojené horniny v pr�b�hu odst�elu z�stávají nadm�rné kusy z t�chto zón  

p�edevším na povrchu rozvalu. 

 D�ležitým faktorem p�i vyhodnocování z fotografie, nebo p�ímo v terénu, je 

zkušenost posuzujících osob.  Vypovídací schopnost této metody je omezená, ale prostým 

sou�tem nadm�rných kus� na povrchu rozvalu lze dojít ke kvalifikovanému odhadu 

fragmentace celého objemu rozpojené horniny. Vyhodnocení se provádí za�azením rozvalu 

do jedné ze 4 níže uvedených kategorií kusovitosti : 

1. Velmi hrubá fragmentace. Nutnost okamžitého rozpojování nadm�rných kus� na 

rozvalu p�ed zahájením nakládky, nevyhovující tvar rozvalu, p�edpoklad výrazného 

zpomalení t�žby z d�vodu �astého odvozu nadm�rných kus�. 



Jan Šebor : Problematika rozpojování hornin nadm�rné velikosti v kamenolomu Kožlí 

2009                                                                                                                                 - 12 - 

2. Hrubá fragmentace. Nutnost odvozu nadm. kus� p�ed zahájením nakládky, 

p�edpoklad provád�ní druhotného rozpojování soub�žn� po celou dobu t�žby, 

�áste�né zpomalení t�žby. 

3. Dobrá fragmentace. Možnost okamžitého zahájení nakládky, odvoz nadm. kus�

dvakrát až t�ikrát za sm�nu, pr�b�žné rozpojování kus� nevyžadující soustavnou 

�innost, bez vlivu na rychlost t�žby. 

4. Jemná fragmentace. Možnost okamžitého zahájení nakládky, odvoz nadm�rných 

kus� ojedin�le, druhotné rozpojování až p�i nahromad�ní v�tšího po�tu 

nadm�rných kus� - jednorázové, bez vlivu na rychlost t�žby.  

Tímto zp�sobem nelze p�esn� zhodnotit d�sledek zm�ny parametr� clonového 

odst�elu, ale poskytne informace o p�edpokládaném objemu druhotného rozpojování          

a umož�uje s p�edstihem p�ijmout opat�ení k eliminaci p�ípadných  problém� s narušením 

plynulosti výroby. Jak je již uvedeno výše, p�esnost metody odborného posouzení rozvalu 

je ovlivn�na zkušeností posuzujících osob. Nejvhodn�jšími osobami jsou - vedoucí 

kamenolomu, obsluha nakládacího rýpadla a technický vedoucí odst�elu. 

3.2.3 Metody vyhodnocování v pr�b�hu t�žby z rozvalu

V kamenolomu Kožlí se druhotné rozpojování neprovádí v�tšinou p�ímo na 

rozvalu, ani v jeho t�sné blízkosti. Nadm�rné kusy, jsou v pr�b�hu nakládky odloženy 

stranou a po nahromad�ní odváženy na plato II. etáže do východní �ásti lomu. Zde se 

hromadí zpravidla v jedné vrstv� a zakrývají ur�itou plochu. Tvar této plochy se vytvá�í 

podle zvolené technologie druhotného rozpojování. Pro sekundární trhací práce je 

vhodn�jší kruhový tvar, pro rozpojování hydraulickými kladivy je vhodn�jší pruh o ší�ce 

cca 6 m.  

 Tento zp�sob selekce nadm�rných kus� umož�uje pom�rn� p�esn� ur�ovat jejich 

množství. Díky tomu lze po každém clonovém odst�elu a jeho odt�žení stanovit podíl 

nadm�rných kus� v rozvalu n�kterou z uvedených metod : 

1. Výpo�et objemu z rozm�r� zakryté plochy, pr�m�rné výšky a ponížení o koeficient 

mezer. Tato metoda ve svém výsledku poskytuje objemovou jednotku snadno 

porovnatelnou s celkovým objemem primárního odst�elu. Nevýhodou metody je 

problematické ur�ení pr�m�rné výšky a zejména koeficientu mezer, což tuto 

metodu �iní nep�esnou.
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2. S�ítání všech nadm�rných kus�, které jsou vyvezeny a rozpojovány. Tento zp�sob 

je velmi p�esný ale pracný. Klade vysoké nároky na s�ítajícího - osádka 

nakládajícího lopatového rýpadla, nebo pracovníci provád�jící druhotné 

rozpojování. Na druhou stranu nezáleží na používané technologii druhotného 

rozpojování ani na konkrétním míst�, kde se s�ítání provádí.

3. Podle spot�eby výbušnin. Metodu lze použít jen pokud se druhotné rozpojování 

provádí pomocí trhacích prací malého rozsahu. Množství spot�ebovaných výbušnin 

je p�ímo úm�rné množství nadm�rných kus�. Výsledky není možno porovnávat 

s výstupy ostatních metod. 

4. Podle po�tu motohodin nosi�e hydraulického kladiva. Metodu lze použít, jen pokud 

se druhotné rozpojování provád�lo výhradn� touto technologií. Výsledky není 

možno porovnávat s výstupy ostatních metod. 

5. Stanovení po�tu nadm�rných kus� jen podle zakryté plochy. Tato metoda je 

nejmén� náro�ná na m��ení a její použitelnost je vysoká. Výsledky je možno 

ov��ovat pracn�jší metodou „ s�ítání všech nadm�rných kus� “ ( viz bod 2.), a tím 

po �ase docílit p�ijatelné p�esnosti výsledk�.  

      V kamenolomu Kožlí se nejvíce používá metoda vyhodnocování podle zakryté 

plochy ( výše uvedena pod bodem 5. ). Dlouhodobým používáním a ov��ováním metodou 

s�ítání se dociluje dosta�ující p�esnosti. Na lokalit� Kožlí bylo dlouhodobým vyhodno-

cováním zjišt�no množství cca 2,5 nadm�rných kus� na jeden metr �tvere�ní zakryté 

plochy ( 2,5 ks . m-2 ).[6] Výsledkem této metody je tedy po�et nadm�rných kus�

vzniklých p�i sledovaném clonovém odst�elu. 

 Pro porovnávání jednotlivých clonových odst�el� je t�eba stanovit po�et 

nadm�rných kus�, vztažený k tonáži rozpojené horniny. Používá se údaj – po�et kus� na 

1000 tun rozpojené horniny ( dále v textu také jen PNK ).   

Navrhuji výpo�et dle tohoto vzorce : 

                                         
�
�

=
M

N
PNK          ( ks .  1000 tun-1 )  ( 3 ) 

kde      PNK  je po�et nadm�rných kus� na 1000 tun rubaniny     ( ks .  1000 tun-1 ) 

�N  je po�et nadm�rných kus� z jednoho clonového odst�elu            ( ks ) 

�M  je celková tonáž clonového odst�elu v tisíci tunách           ( 1000 tun ) 
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Tímto zp�sobem lze po dot�žení rubaniny z clonového odst�elu jednoduše zjistit 

porovnatelný údaj. Tento údaj s p�ijatelnou p�esností zohled�uje výsledek clonového 

odst�elu a poskytuje tak technickému vedoucímu odst�elu zp�tnou vazbu na zm�nu 

parametr�. Používáním této metody lze postupn� zjistit optimální parametry clonového 

odst�elu se zam��ením na fragmentaci rozvalu. 

3.3 Vliv parametr� clonového odst�elu na fragmentaci 

3.3.1 Základní parametry clonového odst�elu

Clonový odst�el má mnoho r�zných parametr�. Z hlediska bezpe�nosti je to 

zejména velikost záb�ru a délka ucpávky. Z hlediska fragmentace je to vzdálenost vývrt�

v �ad�, vzdálenost mezi �adami vývrt�, velikost záb�ru, pr�m�r vývrt�, vlastnosti 

použitých trhavin, náložová hustota a další.  V�tšina t�chto parametr� se dá vyjád�it t�mito 

dv�ma souhrnnými parametry : 

• specifická spot�eba výbušnin,                            ( kg . t-1 )   

• výt�žnost z jednoho b�žného metru vývrtu.      ( t . bm-1) 

Specifická ( m�rná; sm�rná ) spot�eba výbušnin je nej�ast�ji uvád�ným parametrem 

clonového odst�elu. Vyjad�uje míru nabití horninového masivu ur�eného k rozpojení. P�i 

stanovení pr�m�rné ceny jednoho kilogramu trhavin lze snadno ur�it výši náklad� na 

trhaviny vztaženou k jednotce. Nepostihuje další vlastnosti trhavin, ale p�i dlouhodobém 

používání podobných druh� trhavin lze tuto skute�nost nezohled�ovat. Udává kolik 

kilogram� trhavin se spot�ebovalo na rozpojení jedné tuny horniny ( nap�. 0,25 kg . t-1 ).

 Výt�žnost z jednoho b�žného metru vývrtu je parametr, který jednoduše vystihuje 

hustotu vrtacího schéma. Jedná se pom�r tonáže rozpojené horniny a po�tu b�žných metr�

vývrt�, které byly pro daný odst�el zhotoveny. Velký vliv na výt�žnost má pr�m�r vývrtu – 

p�i v�tším pr�m�ru ( 102 mm ) je v�tšinou nutné zv�tšit rozte�e a tím na stejný objem 

rozpojovaného materiálu je pot�eba zhotovit mén� vývrt�. Z hlediska fragmentace je t�eba 

rozte�e �ad a vrt� spíše zkracovat a používat pr�m�r vrtu cca 90 mm. 

3.3.2 Porovnání základních parametr� clonového odst�elu s jeho výslednou 

fragmentací

 Porovnání základních parametr� clonového odst�elu s po�tem nadm�rných kus�       

( PNK ) je velmi d�ležité. Technickému vedoucímu odst�elu poskytuje jasné informace, 
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podle kterých je možno po ur�ité dob� nalézt optimální parametry clonového odst�elu. 

V lomu Kožlí se tyto údaje srovnávají od roku 2006 - viz tabulka �. 3.
Tabulka �. 3    Srovnání parametr� clonových odst�el� s po�tem nadm�rných kus�. 

�íslo 
CO 

datum 
provedení 

p�evažující 
typ trhavin 

specifická 
spot�eba 

výt�žnost 
p�ímé 

náklady CO
PNK 

      kg . t-1    t . bm-1 K� . t-1 ks .1000 tun-1  

177. 17.2.2006 nabíjecí v�z 0,32 17,82 16,82 279 

178. 24.4.2006 nabíjecí v�z 0,32 16,52 17,43 272 

179. 2.5.2006 náložkované 0,17 24,93 10,38 414 

180. 26.5.2006 nabíjecí v�z 0,34 16,53 17,99 265 

181. 9.8.2006 nabíjecí v�z 0,31 17,77 16,56 274 

182. 2.10.2006 nabíjecí v�z 0,30 17,79 16,27 281 

183. 20.11.2006 nabíjecí v�z 0,31 21,51 15,19 283 

184. 16.1.2007 nabíjecí v�z 0,32 19,32 16,21 282 

185. 1.3.2007 nabíjecí v�z 0,28 23,47 13,81 303 

186. 12.4.2007 nabíjecí v�z 0,31 19,20 15,97 269 

187. 17.5.2007 nabíjecí v�z 0,28 20,03 14,83 290 

188. 3.7.2007 nabíjecí v�z 0,27 20,14 14,51 296 

189. 31.7.2007 nabíjecí v�z 0,29 20,86 14,83 292 

190. 28.11.2007 nabíjecí v�z 0,29 21,04 14,77 291 

191. 28.3.2008 nabíjecí v�z 0,27 23,70 13,47 308 

192. 22.4.2008 nabíjecí v�z 0,31 19,17 15,98 269 

193. 27.6.2008 nabíjecí v�z 0,31 23,48 14,64 294 

194. 5.9.2008 náložkované 0,22 18,10 13,89 342 

195. 26.11.2008 nabíjecí v�z 0,27 23,25 13,58 311 
              

  pr�m�rné hodnoty - 0,29 20,24 15,11 295 

V tabulce jsou uvedeny ke každému clonovému odst�elu základní parametry. Pro 

snazší porovnání s PNK jsou oba základní parametry p�epo�teny na jeden údaj a to - p�ímé 
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náklady clonového odst�elu na jednu tunu. Pro p�epo�et uvažuji pr�m�rnou cenu jednoho 

kilogramu trhavin 28,- K� a cenu jednoho b�žného metru vývrtu 140,- K�. Výsledná 

hodnota náklad� zohled�uje pouze p�ímé náklady na clonový odst�el. Nezahrnuje žádné 

další náklady ( nap�. fixní náklady ), které by mohly srovnání zkreslovat. Vypo�tení tohoto 

jednoho údaje umož�uje snadn�jší srovnání s po�tem nadm�rných kus�. P�ímé náklady 

p�esn� zobrazují míru nabití odst�elu a tudíž je lze považovat za údaj  pro srovnávání 

dostate�ný. 

 Jak vyplývá z tabulky �. 3, mezi p�ímými náklady na clonový odst�el a 

po�tem nadm�rných kus� rubaniny není lineární pom�r. P�i zvyšování specifické spot�eby 

výbušnin a snižování výt�žnosti, dochází sice ke snižování po�tu nadm�rných kus�, ale 

neúm�rn� k vynaloženým prost�edk�m. 

Porovnáním  náklad� na 180. a 192. clonový odst�el s náklady na ostatní odst�ely 

s podobným výsledkem v PNK lze dojít k tomuto záv�ru:  

P�ímé náklady ( 180. a 190. CO ) jsou 17,99  resp. 15,98  K� . t-1. P�i t�chto 

odst�elech vzniklo 265 resp. 269 nadm�rných kus� na 1000 tun rubaniny. 

Porovnáním se 187., 188. a 189. clonovým odst�elem vychází najevo, že 

nadm�rných kus� je sice u prvn� jmenovaných mén�, ale jen o cca 25 ks . 1000 tun-1. Toto 

množství je zanedbatelné v porovnání se snížením p�ímých náklad�. U 180. clonového 

odst�elu je snížení náklad� o cca 3.- K� . t-1 a u 192. clonového odst�elu o cca 1,30 K� . t-1. 

Tato snížení jsou ekonomicky velmi výrazná. Naproti tomu 25 nadm�rných kus� na 1000 

tun  je z ekonomického hlediska nepodstatný rozdíl.  

 Z výše uvedeného vyplývá, že zahuš�ování vrtacího schématu a zvyšování náloží 

nevede vždy k úm�rnému zlepšování fragmentace. Zárove� také nelze �íci, že co nejnižší 

p�ímé náklady na primární odst�el vedou k celkové ekonomické výhodnosti. Z tabulky �.3 

je také z�ejmé, že p�i snížení náklad� na odst�el pod ur�itou mez dojde k výraznému 

zhoršení fragmentace rozvalu horniny. Nap�íklad 179. a 194. clonový odst�el. U obou 

došlo v porovnání s ostatními k prudkému nár�stu po�tu nadm�rných kus� v rozvalu. 

Negativn� se zde projevil i menší kontakt trhavin se st�nou vývrtu vzhledem k použití 

náložkovaných trhavin.

 P�i zm�n� parametr� odst�elu sm�rem ke snižování p�ímých náklad� je t�eba vzít 

v úvahu i další možné d�sledky. Nap�íklad nedostate�n� odhozená rubanina a tím vzniklý 

nesprávný tvar rozvalu. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že v kamenolomu Kožlí jako optimální základní parametry 

doporu�uji tyto :  

• specifická spot�eba trhavin…………………….0,27 až 0,29       kg . t-1, 

• výt�žnost z jednoho metru vývrtu……………….20 až 22         t . bm-1. 

Dále: 

• používání neelektrického rozn�tu, 

• používání trhavin z nabíjecích a mísicích voz�.

4  Zp�soby druhotného rozpojování v lomu Kožlí 

Druhotné neboli sekundární rozpojování je velmi �astá a ve v�tšin� kamenolom�

nezbytná �innost. Volba technologie druhotného rozpojování nezávisí jen na ekonomické 

výhodnosti zvolené metody. Je t�eba zohled�ovat i dopad na okolní životní prost�edí, 

rychlost provád�ní druhotného rozpojování a p�ípadné zásahy do t�žebního procesu. 

4.1 Rozpojování  pomocí trhacích prací

Rozpojování nadm�rných kus� rubaniny pomocí sekundárních trhacích prací byl 

dlouho nejrozší�en�jším zp�sobem. V kamenolomu Kožlí se používal dlouhodob�              

a v ur�itých technologicky nevyhnutelných p�ípadech se používá dodnes. Stává se, že se 

v rozvalu objeví nadm�rný kus tak velkých rozm�r�, že je jednodušší použít technologii 

trhacích prací než nap�. hydraulické kladivo. Vzhledem k vliv�m na okolí se �ast�ji 

používá technologie náloží ve vývrtech. 

4.1.1 Rozpojování pomocí p�íložných náloží 

Tato technologie je z hlediska p�ípravy nejmén� pracná. Jak je znázorn�no na 

obrázku �. 5 nálož se umístí zpravidla seshora na nadm�rný kus a zakryje vhodným 

materiálem – pískem, jílem apod.. Rozpojovací ú�inek p�iložené nálože se projeví i p�i 

jejím volném položení bez zakrytí, ale ú�innost je nižší. Zakrytá nálož zv�tší využití 

trhaviny a omezí se nep�íznivý tlakový a zvukový efekt. Je též t�eba zvážit volbu 

zakrývacího materiálu. P�i nevhodném zakrytí nálože št�rkem nebo jiným materiálem 

obsahujícím menší nebo v�tší kamínky je okolí ohroženo rozletem. Jako p�ibližnou 

spot�ebu trhavin lze uvést asi 0,5 kg . m-3. Vhodná trhavina pro p�íložnou nálož by m�la 

mít vysokou detona�ní rychlost, protože na rozpojení horniny využívá jen odraz�

nap��ových vln. Rozpojování p�íložnou náloží je vhodné pouze do ur�ité velikosti 
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nadm�rného kusu. Tato maximální hranice je udávána objemem nadm�rného kusu 1,5 m3. 

[2] [4] 

      
        Obr. �. 5  Rozpojování pomocí p�íložné nálože      Obr. �. 6  Rozpojování pomocí nálože  

       ve vývrtu 

4.1.2. Rozpojování pomocí náloží ve vývrtech 

Tato technologie spo�ívá v tom, že se nadm�rné kusy navrtají tak, aby nálož byla 

umíst�na p�ibližn� v geometrickém st�edu rozpojovaného nadm�rného kusu. Uspo�ádání je 

zobrazeno na obrázku �. 6. Vrtání vývrtu se provádí zpravidla ru�n�, menšími vrtacími 

kladivy – nap�. VK 15 nebo VK 19. Nutnost p�edchozích vrtacích prací je nevýhodou této 

technologie. Vyžaduje vybavení vrtacími kladivy a zdrojem tlakového vzduchu – 

kompresorem. Pracovníci provád�jící vrtání jsou siln� zat�žováni prašností, hlukem a 

vibracemi. Spot�eba trhavin je výrazn� nižší než u náloží p�íložných – 0,05 až 0,2 kg . m-3. 

K ekonomické úspo�e zpravidla nedochází, protože vrtání bývá ekonomicky náro�n�jší než 

úspora na trhavinách. Odst�el nadm�rných kus� s vrtanými náložemi p�sobí na okolí 

výrazn� menším tlakovým ú�inkem než nálože p�íložné, �asto však ohrožuje okolí 

zna�ným rozletem úlomk� horniny. Ojedin�lé kusy rozpojené horniny mohou, zejména p�i 

p�edimenzované náloži, odlétat i na vzdálenost n�kolika set metr�.  

 Pro vrtané nálože je možno používat trhaviny maloprofilové ( 28mm ) a to bu�

sypké ( nap�. Permonex V 19 ), nebo plastické ( nap�. Perunit 28 E ). Pro t�sn�ní vývrt�

m�žeme použít jíl, písek, vrtnou mou�ku apod. Lze použít i vodní ucpávky u které se 

udává možnost snížení nálože a výrazné omezení rozletu a tlakové vlny.[2] P�i aplikaci 

vodní ucpávky je nutno použít pouze vodovzdornou trhavinu. [2] [4] 
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4.2 Rozpojování hydraulickými kladivy 

Nej�ast�ji v sou�asnosti používaným zp�sobem druhotného rozpojování 

nadm�rných kus� hornin je rozpojování hydraulickými kladivy - obr. �. 7. Hydraulická 

kladiva mohou být použita na rozpojování nadm�rných kus� jednak na místech kam se 

nadm. kusy vyvážejí, ale i p�ímo na rozvalu rubaniny, nebo v p�ípad� pot�eby i  

v primárním drti�i. Instalace hydraulického kladiva na mobilním nosi�i poskytuje flexibilní 

celek, který m�že být nasazen na mnoha místech v lomu dle pot�eby. 

Princip hydraulického kladiva spo�ívá 

v p�enosu energie tlaku hydraulického 

oleje na píst a dále p�es nástroj do 

rozpojovaného kusu horniny. Tlak 

oleje bývá od 16 do 18 Mpa. Množství 

oleje - pr�tok se liší podle velikosti 

kladiva. Pro druhotné rozpojování se 

nejvíce používá kladiv o hmotnosti 

kolem 2000 kg. Tato kladiva pracují 

s pr�tokem oleje od 130 do 180 l . 

min-1. Píst se pod tímto tlakem            

a pr�tokem oleje dostává do pravidel-

ného pohybu a p�enáší energii úderem 

na pracovní nástroj. Frekvence        

Obr. �. 7    Hydraulické kladivo p�i rozpojování. [7]                úder�  se  pohybuje  v rozmezí  od 280 

do 550 za minutu. [7] 

 Vyjma stacionárních kladiv u primárních drti��, musí být hydraulické kladivo 

namontováno na nosi�i. Nej�ast�ji se jedná o rýpadla s pracovním za�ízením pro 

hloubkovou lopatu na housenicových podvozcích. Tento nosi� je zdrojem tlakového oleje 

pro kladivo, které je na n�m namontováno namísto lopaty. Nelze namontovat hydraulické 

kladivo na nosi� s pracovním za�ízením pro výškovou lopatu. Velikost, potažmo hmotnost 

nosi�e je závislá na zvolené velikosti kladiva. Nej�ast�ji užívaná kladiva pro druhotné 

rozpojování vyžadují nosi� o hmotnosti od 20 000 do 30 000 kg. Na výkon kladiva má 

velký vliv technický stav nosi�e. U starších stroj� typu DH  se stává, že hydraulická 

�erpadla nepokryjí pln� spot�ebu kladiva a to pracuje se sníženým výkonem. Dále u t�chto 

starších rypadel bývají v�tší v�le v uložení hlavního ramene a násady. To zp�sobuje 

podstatné prodloužení doby pot�ebné k usazení nástroje na nadm�rný kus. Výkon stejného 

kladiva namontovaného na novém nosi�i bývá až trojnásobný. 
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  V kamenolomu Kožlí se technologie rozpojování nadm�rných kus� pomocí 

hydraulických kladiv využívá nejvíce. P�ibližn� 90% nadm�rných kus� je rozpojeno 

hydraulickými kladivy. V lomu se provozuje nastálo jedno kladivo TEX 1800 na nosi�i 

DH 103  a v období vyšší t�žby je ješt� dováženo kladivo MB 1700 na nosi�i Komatsu PC 

240 NLC. Výrobcem obou kladiv je Atlas Copco.  

Rychlost druhotného rozpojování se výrazn� liší podle použitého stroje. Kladivo 

MB 1700 na nosi�i Komatsu je schopno rozpojit v lomu Kožlí cca 45 nadm�rných kus� za 

jednu Mth. TEX 1800 na DH 103 má výkon z výše uvedených d�vod� t�etinový – cca 15 

kus� za Mth. 

4.2.1 Druhy hydraulických kladiv a jejich nástroj�

Pro úplnost popisu metody rozpojování hydraulickým kladivem považuji za nutné 

uvést alespo� n�kolik p�íklad� v sou�asné dob� vyráb�ných kladiv a jejich parametr�.       

Na našem trhu je k dispozici velký po�et r�zných druh� kladiv od mnoha výrobc�. 

Pro zjednodušení zde uvádím kladiva pouze od jednoho výrobce a jen tu �ást sortimentu, 

která je pro rozpojování nadm�rných kus� nejvhodn�jší. Obr. �. 8.  

Tabulka � .4    Technická data vybraných hydraulických kladiv. [7] 

Technická data 

Typ kladiva :  MB 1500  MB 1700  HB 2200 

Provozní hmotnost :  1 500 kg  1 700 kg  2 200 kg 

Množství oleje :  120 - 155 l . min-1  130 - 160 l . min-1  140 - 180 l . min-1

Provozní tlak oleje :  16 - 18 Mpa  16 - 18 Mpa  16 - 18 Mpa 

Energie úderu :  3 000 J  3 600 J  4 100 J 

Po�et úder� :  330 - 640 min-1  320 - 600 min-1  280 - 550 min-1

Pr�m�r nástroje :  135 mm  140 mm  150 mm 

Hmotnost nosi�e min. :  17 tun  18 tun  26 tun 

Hmotnost nosi�e max. :  29 tun  34 tun  40 tun 

Jak jsem již zmínil výše, pro druhotné rozpojování se nej�ast�ji používají kladiva    

o hmotnostech od 1500 do 2500 kg. Parametry zobrazených hydraulických kladiv uvádím 

v tabulce �. 4.  
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Obrázek �. 8    Nej�ast�ji používaná kategorie hyd.  kladiv pro druhotné rozpojování. [7]

Nemalou roli pro výkonnost hydraulického kladiva p�i druhotném rozpojování 

hraje volba pracovního nástroje. Obr. �. 9. Ze znázorn�ných druh� nástroj� je pro druhotné 

rozpojování nejvíce vhodný tupý nástroj. Používají se i druhy ozna�ené jako 

Obrázek �. 9   B�žn� používané druhy pracovních nástroj� do hyd. kladiv. [7]          

oškrt nebo plochý seká�. Posledn� jmenované druhy se zpo�átku rychleji opot�ebovávají  

a nadm�rný kus v�tšinou rozpojí jen na dva díly. Je tak t�eba i u menších rozpojovaných 

kus� znovu usazovat nástroj na vzniklé poloviny a celkové rozpojení kusu na požadovanou 
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velikost je pracn�jší a trvá delší dobu. U tupého nástroje vzniká úderem pnutí na v�tší 

ploše a �asto dojde k rozpojení na více díl� p�i jednom usazení.   

V sou�asné dob� je zkoušen nový tvar nástroje pod názvem „ XProfile“. Obr. �. 10.  

Pokud p�i jednom nasazení nástroje nedojde k rozpojení kusu po n�kolika úderech (po cca 

3 sec), vytvá�í se mezi nástrojem a povrchem 

rozpojovaného kusu vrstva rozdrcené horniny. Tato 

vrstva se ozna�uje jako „prachový polštá�“ a zp�sobuje 

snížení p�enosu úderu do horniny. Je tedy nutné �asto 

m�nit místo usazení nástroje, nebo s celým kladivem 

v pr�b�hu klepání kývat. Kýváním dochází ke zm�n�

úhlu nástroje a odrážení prachového polštá�e stranou. 

Nástroj XProfile má hrot upraven do tvaru písmene X.                              

Obr. �. 10  Nástroj X Profile [7]             Takto tvarovaný hrot by m�l umožnit prachu odcházet 

od sty�né plochy bez nutnosti pohybovat celým kladivem, jak je to znázorn�no na obrázku 

�. 11.                        

Geometrie hrot� uvedených nástroj� se postupn� s dobou  používání m�ní. P�i 

druhotném rozpojování nadm�rných kus�

horniny získají po ur�ité dob� hroty nástroj�

stejný a to oblý tvar. U nástroje XProfile jsou 

drážky na t�le nástroje delší a to zaru�uje 

profil hrotu udržet minimáln� do poloviny 

životnosti nástroje. Celková životnost nástroj�

je velmi ovlivn�na abrazivitou rozpojované 

horniny. Pr�m�rná hodnota životnosti jednoho  Obr. �. 11 Prevence vzniku prachového polštá�e                                             

nástroje je cca 1000 Mth nosi�e. V lomu Kožlí                 díky X geometrii hrotu  [7]

se životnost nástroj� pohybuje v rozmezí 900 až 1050 Mth nosi�e.

4.3 Rozpojování ocelovou koulí 

Jednou z metod rozpojování nadm�rných kus� horniny, která v posledních letech 

zažívá nár�st, je bezesporu metoda rozpojování ocelovou koulí.

 Tato metoda spo�ívá ve využití velké kinetické energie p�i dopadu hmotné koule na 

nadm�rný kus horniny. Do lopaty rýpadla se nabere ocelová koule o hmotnosti 2 až 4 tuny, 

vyzdvihne se do maximální výše a z této výšky se nechá dopadnout na nadm�rný kus 

horniny. Pokud koule dopadne na kámen seshora, dochází ve v�tšin� p�ípad� k jeho 

rozpadu. Tento zp�sob rozpojování vyžaduje zkušenou obsluhu lopatového rypadla. Pokud 
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totiž koule nedopadne na horní plochu kamene, dojde ke sklouznutí bez rozpojovacího 

efektu. V lomech, kde se tvo�í nadm�rné kusy spíše kubických tvar�, je tento zp�sob 

rozpojování vhodn�jší.  

 Jak jsem již zmi�oval, demoli�ní koule se vyráb�jí o r�zných hmotnostech. 

Nej�ast�ji se používají koule o hmotnosti v rozmezí 2000 kg až 4000kg. Volba hmotnosti 

koule závisí na pevnosti rozpojovaných nadm�rných kus�. Je t�eba také zohlednit možnosti 

používaného lopatového rypadla. 

 Pro rozpojování pomocí ocelové koule je nejvhodn�jší lopatové rýpadlo 

s �elis�ovou výškovou lopatou – 

obrázek �.12. Tato lopata umož�uje 

sev�ení koule do �elistí   a po 

zdvihu a uvoln�ní  padá koule 

svisle dol�. To usnad�uje mí�ení    

a výrazn� snižuje po�et nep�esných 

zásah�. K n�kterým moderním 

lopatovým rýpadl�m je možno 

po�ídit systém automatického 

zam��ování na nadm�rný kus. Po 

sev�ení koule do lopaty  se strojník                      Obr. �. 12    �elis�ová výšková lopata                                             

dotkne  koulí  na  požadované místo dopadu a aktivuje systém automatického zam��ování. 

Dojde k automatickému zdvihu lopaty do maximální výšky p�esn� nad místo 

požadovaného dopadu. Tento systém umož�uje využívat pln� technologie rozpojování 

demoli�ní koulí.  

 Používání �elis�ové výškové lopaty je podmín�no dostate�ným rozev�ením �elistí. 

U lopatových rýpadel o hmotnosti 25 až 30 tun má nasazená výšková lopata v�tšinou 

menší rozev�ení než je pr�m�r koule a tudíž jí pro sev�ení nelze využívat.  

 Stále �ast�ji je pro nakládku rubaniny využíváno lopatových rýpadel s hloubkovou 

lopatou. Tato neumož�uje sev�ení demoli�ní koule a je t�eba kouli do lopaty nabírat. Tento 

zp�sob má n�které nevýhody. Jednak p�i vykláp�ní koule nepadá tato svisle dol�, ale po 

k�ivce, která je zp�sobena vykutálením z lopaty. Dále p�i nabírání koule dochází �asto 

k zaseknutí koule mezi st�ny lopaty. Lopata je tímto deformována a  po n�jaké dob� m�že 

dojít  k jejímu roztržení. Proto p�i používání metody rozpojování nadm�rných kus�

ocelovou koulí za pomocí lopatových rýpadel s hloubkovou lopatou je zapot�ebí lopatu 

opat�it zarážkami. 
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P�ehled výhod a nevýhod tohoto zp�sobu rozpojování : 

Výhody :  

• Není pot�eba po�izovat a provozovat další strojní za�ízení. Vyžaduje pouze 

jednorázovou investici na nákup demoli�ní ocelové koule, jejíž životnost je tak�ka 

neomezená.   

• Minimální p�idané náklady na provoz. 

• Umož�uje provád�t zdrob�ování nadm�rných kus� p�ímo p�i procesu nakládky 

v dob�, kdy lopatové rýpadlo �eká na návrat dopravní techniky.  

• Nadm�rný kus je rozpojován velmi silným úderem na relativn� velké ploše             

a rozpadá se v p�irozených plochách tzv. „po dobré“. Takto rozpojené kusy se 

v primárním drti�i snáze zdrob�ují.  

Nevýhody : 

• Možnost použití jen p�i p�íznivých vlastnostech horniny – k�ehkost, tvrdost.  

• Efektivn� lze využít prostoj� p�i nakládce jen provozech s menší t�žbou – tam kde 

pravideln� vzniká doba �ekání na návrat dopravní techniky. 

• Vyšší nároky na parametry lopatového rýpadla - dostate�ná hmotnost a tím vyšší 

síla zdvihu a nosnosti výložníku. Nutnost osazení lopaty, do které lze kouli nabrat 

nebo sev�ít. 

V kamenolomu Kožlí se tento zp�sob rozpojování zpravidla neužívá, protože nasazené

lopatové rýpadlo DH 441 neumož�uje používat kouli o hmotnosti vyšší než 3500 kg. 

V roce 2007 byly provád�ny zkoušky rozpojování nadm�rných kus� koulí o menší 

hmotnosti. P�i zkouškách s koulí o hmotnosti 2500 kg  docházelo k rozpojení nadm�rných 

kus� jen p�i velmi malém po�tu hod�. 
  
 Je t�eba se ješt� zmínit o nejnov�jších poznatcích v oboru rozpojování ocelovou 

rozbíjecí koulí. Vzhledem k tomu, že problém nedostate�ných parametr� lopatového 

rypadla je velmi �astý, zkouší se provád�t rozpojování opa�ným zp�sobem. A to nikoli 

hodem koule na kámen, ale kamene na kouli. Vzhledem k výrazn� nižší hmotnosti kamene 

oproti kouli, není pro menší lopatová rýpadla problém zdvihnout nadm�rný kus do výše. 

Dopadem kamene na kouli je kinetická energie sice podstatn� menší než v opa�ném 

p�ípad�, ale vzhledem k stabilit� koule na podložce dochází až k p�ekvapivému rozpojení. 

P�i hodu koule na kámen dochází �asto k snížení ú�ink� dopadové energie práv�

posunutím, nebo zabo�ením kamene do podkladu. P�i opa�ném zp�sobu tyto ztráty 

nevznikají a tím je rozpojování také ú�inné.
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5  Technicko – ekonomické porovnání 
 Pro jednoduché porovnávání ekonomických náklad� na druhotné rozpojování 

nadm�rných kus� hornin je t�eba kalkulace provést na každou metodu zvláš�. Výsledkem 

jednotlivých kalkulací je výše náklad�, které je nutné vynaložit na rozpojení jednoho 

nadm�rného kusu. 

5.1 Kalkulace náklad� na rozpojování trhacími pracemi

Druhotné rozpojování pomocí p�íložných náloží – tabulka �. 5

Tabulka �. 5     Kalkulace náklad� na dr. rozpojování pomocí p�íložných náloží. 

druh nákladu jednotka  po�et 
jednotková 

cena K�
K�

2 pracovníci sm�na 1 2600,00 2600,00

rozn�covadla 
el. rozbuška 120 10,00 1200,00

trhaviny 
kg 40 43,00 1720,00

spot�ební materiál 
  1 300,00 300,00

                  Celkem náklady  na jednu sm�nu  : 5820,00

                      Pr�m�rný po�et rozpojených nadm�rných kus� za sm�nu  : 80

Náklady v K� na jeden kus :  72,70

Druhotné rozpojování pomocí náloží ve vývrtech  - tabulka �. 6

Tabulka �. 6      Kalkulace náklad� na dr. rozpojování pomocí náloží ve vývrtech. 

druh nákladu jednotka  po�et 
jednotková 

cena K�
K�

2 pracovníci 
sm�na 1 2600,00 2600,00

rozn�covadla 
rozbuška 150 10,00 1500,00

trhaviny 
kg 10 43,00 430,00

spot�ební materiál 
  1 300,00 300,00

vrtací práce 
metr vývrtu 45* 170,00 7650,00

        Celkem náklady na jednu sm�nu  : 12480,00
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   Pr�m�rný po�et rozpojených nadm�rných kus� za sm�nu  : 140

    Náklady v K� na jeden kus  :  89,10

* - Po�et b�žných metr� vývrt� je stanoven výpo�tem: 

       po�et vývrt� ( náloží ) – 150  x  pr�m�rná délka jednoho vývrtu 0,3 m  =  45 metr�

 V kalkulacích nejsou zapo�ítány náklady na dopravu pracovník� a výbušnin, 

protože nelze objektivn� stanovit p�ípadná dopravní vzdálenost. 

5.2 Kalkulace náklad� na rozpojování hydraulickými kladivy  

Vy�íslit náklady na rozpojování nadm�rných kus� horniny pomocí hydraulických 

kladiv lze jen vztažením náklad� jedné Mth na výkon kalkulovaného stroje. 

V kamenolomu Kožlí se k druhotnému rozpojování využívají dva stroje – DH 103 

s kladivem TEX 1800 a Komatsu PC 240 NLC s kladivem MB 1700. Tyto stroje jsou 

svým výkonem velmi rozdílné a i jejich náklady na jednu Mth je t�eba kalkulovat zvláš�. 

Kalkulace náklad� na 1 Mth je uvedena v tabulce �. 7. 

U Komatsu PC 240 NLC s kladivem MB 1700 je navíc kalkulována p�eprava . 

Tento stroj má vyšší výkon než je v lomu Kožlí zapot�ebí a musí se p�epravovat na další 

lokality. Z tohoto d�vodu je kalkulován náklad na p�epravu . 

Tabulka �.7      Kalkulace náklad� na druhotné  rozpojování hydraulickými kladivy.   

TEX 1800 + DH 103  MB 1700 + Komatsu PC 240 NLC 

  1 103 Mth za rok   2 860 Mth za rok druh nákladu 

ro�ní náklady K� náklady na 1 
Mth    v K�

ro�ní náklady K� náklady na 1 Mth   
v K�

PHM 485 320,0 440,0 800 800,0 280,0

údržba, opravy 275 750,0 250,0 809 380,0 283,0

obsluha 198 540,0 180,0 743 600,0 260,0

nástroj 33 090,0 30,0 94 380,0 33,0

odpisy 0,0 0,0 829 400,0 290,0

p�eprava 0,0 0,0 726 440,0 254,0

Celkem na 1 Mth v K� :    900,0 Celkem na 1 Mth v K� :   1400,0
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Jak je již uvedeno výše, tyto stroje mají rozdílnou rychlost rozpojování nadm�rných 

kus�. Komatsu PC 240 NLC s kladivem MB 1700 rozpojí za jednu Mth pr�m�rn� 45 

nadm�rných kus�. DH 103 s kladivem TEX 1800 má výkon t�etinový – pr�m�rn� 15 

nadm�rných kus� za jednu Mth. 

Náklady na rozpojení jednoho nadm�rného kusu horniny hydraulickými kladivy : 

DH 103 s kladivem TEX 1800 ………………...60.00     K� . kus-1 

Komatsu PC 240 NLC s kladivem MB 1700…...31,10    K� . kus-1

5.3 Kalkulace náklad� na rozpojování ocelovou koulí 

Tento zp�sob rozpojování nadm�rných kus� hornin je nejekonomi�t�jší. Provádí se 

lopatovým rýpadlem které provádí nakládku a samotné druhotné rozpojování zp�sobuje 

jen navýšení spot�eby PHM. Toto zvýšení spot�eby je zp�sobeno  aktivním využitím  doby 

�ekání na návrat dopravního prost�edku. P�i provozu rýpadla jen pro nakládání rubaniny je 

rýpadlo v této dob� v�tšinou v klidu. P�i rozpojování pomocí ocelové koule pracuje 

lopatové rýpadlo v této dob� se stejnou zát�ží jako p�i nakládce. To zp�sobí zvýšení 

spot�eby nafty o cca 10 litr� na Mth.  

 Dalším nákladem spojeným s touto metodou druhotného rozpojování jsou ú�etní 

odpisy bourací koule. Pro ocelovou kouli o hmotnosti 4000 kg jsou odpisy cca 30.- K� za 

jednu hodinu. 

 Po�et rozpojených kus� za jednu Mth lze stanovit za úvahy, že všechny nadm�rné 

kusy se rozpojí v pr�b�hu nakládky. Hmotnost naložené rubaniny za hodinu je v lomu 

Kožlí cca 60 tun. P�i pr�m�rném po�tu 295 nadm�rných kus�  na 1000 tun rubaniny je za 

každou hodinu nakládky  rozpojeno 18 nadm�rných kus�. 

Kalkulace náklad� na jeden rozpojený nadm�rný kus : 

zvýšení spot�eby PHM 220.-  K� . Mth-1 

odpisy koule  30.-   K� . Mth-1

      celkem 250.-   K� . Mth-1

Náklady na rozpojení jednoho nadm�rného kusu ocelovou koulí :     13,90  K� . kus-1  
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6  Vliv jednotlivých metod na životní prost�edí 

 T�žbou nerostných surovin je vždy ovlivn�no okolní životní prost�edí. Druhotné 

rozpojování nadm�rných kus� horniny není výjimkou. Je  jedním z proces� t�žby  a na  

negativních dopadech na životní prost�edí má sv�j podíl. Tato kapitola bude pojednávat 

zejména o vlivu r�zných metod  druhotného rozpojování. 

 Hlavní vlivy druhotného rozpojování na živ. prost�edí jsou: 

• zát�ž hlukem, 

• seismické ot�esy, 

• tlakovzdušná vlna, 

• rozlet úlomk� hornin, 

• prašnost,  zplodiny, 

• nebezpe�í kontaminace vod. 

Každá výše uvedená metoda rozpojování druhotných kus� zat�žuje okolní prost�edí 

rozdílnou intenzitou. P�i volb� technologie druhotného rozpojování by se vliv na životní 

prost�edí m�l brát v úvahu. Zejména vliv sekundárních trhacích prací je okolím lomu velmi 

vnímáno. P�i  posuzování t�chto metod by m�ly být vlivy na okolní životní prost�edí 

nad�azeny ekonomickým zájm�m. 

6.1 Vliv trhacích prací 

Trhací práce malého rozsahu používané p�i rozpojování nadm�rných kus� horniny, 

obt�žuje okolí n�kolika negativními vlivy najednou.  

 P�i druhotném rozpojování pomocí p�íložných náloží je odpáleno n�kolik 

kilogram� trhavin v podstat� na povrchu bez jakéhokoliv tlumení. Nejhorším vlivem 

tohoto výbuchu na okolní životní prost�edí, hlavn� na lidi a zv�� je bezesporu hluk. 

Akustická zát�ž vzniklá výbuchem nezakryté nálože je pro okolí velmi t�žko p�ijatelná. 

Jedná se o hluk, který je nejen silný, ale hlavn� rázový. Zp�soby, jak tento nep�íznivý 

dopad p�íložných náloží na okolí snížit jsou omezené. Negativní vliv na životní prost�edí je 

d�vodem, pro� se tento zp�sob rozpojování používá jen velmi z�ídka a na v�tšin� lokalit už 

v�bec. Technologie druhotného rozpojování pomocí náloží ve vývrtech je z hlediska 

p�sobení hlukem velmi podobná. Zvuk detonace náloží s pevnou, nebo vodní ucpávkou je 

ale výrazn� tlumen. Akustický ráz do okolí p�sobí znateln� mén�, ale stále na hranici 

p�ijatelnosti. Zejména pokud jsou odst�ely provád�ny vícekrát za den je odpor okolí velký. 

Stížnosti, zejména chovatel� domácích zví�at jsou velmi �asté. 
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Dalším významným nep�íznivým vlivem sekundárních trhacích prací na okolní 

prost�edí je prach a povýbuchové zplodiny.  Prašnost z t�žebního procesu je stálý problém. 

Silným zdrojem prašnosti je technologická linka a doprava. Významným omezením tohoto 

negativního jevu je skráp�ní a odsávání. U trhacích prací jsou možnosti snížení prašnosti 

omezené. Oblak prachu zví�ený odst�elem nadm�rných kus� lze eliminovat jen málo – 

p�edchozím skropením nadm�rných kus�. 

 Zdrojem prachu jsou také vrtací práce. Velké vrtací soupravy, které p�ipravují 

vývrty pro primární odst�ely jsou v�tšinou vybaveny ú�inným odsávacím za�ízením. P�i 

vrtání malopr�m�rových vývrt� pro sekundární trhací práce se odsávání v�tšinou 

nepoužívá. Pro tyto práce se používají ru�ní vrtací kladiva a odsávání je možno �ešit pouze 

p�ídavným za�ízením, ale d�je se tak jen velmi z�ídka. Intenzita prašnosti p�i vrtání ru�ními 

kladivy nebývá z hlediska širšího okolí lomu d�ležitá. Nejvíce zat�žováni jsou pracovníci 

provád�jící tyto práce a používání ochranných pom�cek je nezbytné. 

Povýbuchové zplodiny jsou dalším nep�íznivým vlivem na životní prost�edí 

vznikající p�i trhacích pracích. Jejich množství je udáváno v technických parametrech 

jednotlivých druh� trhavin. Pohybuje se mezi 650 až 950 litry z jednoho kilogramu 

trhavin. P�i rozpojování nadm�rných kus� je množství používaných trhavin oproti 

primárním odst�el�m velmi malé.  Z toho vyplývá, že p�i trhacích pracích malého rozsahu 

je tento nep�íznivý ú�inek na životní prost�edí výrazn� nižší než u nap�. clonových 

odst�el�.  

Dalším možným vlivem na životní prost�edí mohou být seismické ot�esy. Tento jev 

se projevuje taktéž spíše u primárních odst�el�. Nadm�rné kusy horniny se rozpojují na 

povrchu a p�ípadné pocity ot�es� jsou zp�sobeny tlakovzdušnou vlnou. Ta je pro 

rozpojování nadm�rných kus� za použití výbušnin typická. Pro nálože ve vývrtech je 

výrazn� nižší než u náloží p�íložných. Stejn� jako akustická vlna tak i tlakovzdušná je pro 

živé tvory v okolí lomu stresující. Snižovat tento nep�íznivý vliv na okolí je možno 

používáním náloží ve vývrtech, nejlépe s vodní ucpávkou. Také snižováním celkové 

nálože. 

Snižováním množství trhavin lze také omezit rozlet úlomk� horniny. K tomu 

dochází spíše u náloží ve vývrtech. Hlavním opat�ením je  vyklizení ohroženého okruhu. Je 

to  opat�ení však spíše bezpe�nostního rázu. Další, spíše preventivní opat�ení je již 

zmín�né snížení m�rné spot�eby trhavin – použitelné jen omezen� a používání vodní 

ucpávky. 
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 K úplnému odstran�ní t�chto vyjmenovaných nep�íznivých vliv� na okolí a životní 

prost�edí obecn� lze dojít pouze nepoužíváním trhacích prací pro rozpojování nadm�rných 

kus� hornin. Tento zp�sob je sice z n�kterých hledisek výhodný, ale z hlediska vlivu na 

životní prost�edí je naopak v posledních letech tak�ka nep�ijatelný. 

6.2 Vliv strojních metod

Technologie druhotného rozpojování nadm�rných kus� hornin bez použití výbušnin 

je pro životní prost�edí p�ijateln�jší. To však neznamená, že by u t�chto zp�sob� negativní 

vlivy na okolí neexistovali. Jedná se o metody rozpojování za použití strojních za�ízení, 

které do atmosféry vypoušt�jí výfukové zplodiny, zp�sobují hluk a jsou potencionálním 

zne�iš�ovatelem hydrosféry. 

 Lopatová rýpadla, nosi�e kladiv jsou až na výjimky pohán�ny naftovými agregáty, 

které stejn� jako t�eba automobily zne�iš�ují atmosféru svými výfukovými zplodinami. 

Snižovat tyto emise lze v sou�asné dob� po�ízením stroj� s moderními motory s nižší 

spot�ebou pohonných hmot a spl�ující emisní normy Euro I, II. III a více. 

 Hladina zvuku je nejvyšší u metody rozpojování hydraulickými kladivy. Jedná se 

rázový pravidelný zvuk, který vzhledem ke své intenzit� ohrožuje jen blízké okolí a 

vyžaduje ochranu sluchu u obsluhy. U této metody rozpojování dochází též k rozletu 

úlomk� horniny. Dosah tohoto rozletu je max 50 m a jeho vliv na životní prost�edí je 

zanedbatelný.

 D�ležitým vlivem na okolí by mohla být kontaminace vod ropnými látkami. Jedná 

se o asi nejv�tší ohrožení životního prost�edí, které u t�chto metod rozpojování hrozí. 

Stroje které se pro rozpojování používají, jsou �asto vyrobené p�ed  více jak patnácti lety a 

svým stavem jsou potencionálními zne�iš�ovateli. Jen d�sledným dodržováním 

p�edepsaných technologických postup� a plán� údržby lze toto nebezpe�í eliminovat. 

 Z hlediska vliv� na životní prost�edí je nejvýhodn�jší metoda rozpojování pomocí 

ocelové koule, která nevyžaduje provoz žádného dalšího strojního za�ízení.  

7  Vyhodnocení  

 T�žišt� zadání mé bakalá�ské práce je v návrhu zp�sobu rozpojování hornin, 

vyhodnocení fragmentace rozvalu rubaniny a posouzení technicko – ekonomického a 

ekologického p�ínosu navrženého �ešení problematiky druhotného rozpojování 

nadm�rných kus� hornin. 
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 V kapitolách 3, 4, 5 a 6 se podrobn� zabývám požadovanou problematikou. Pro 

vyhodnocení uvedených zp�sob� �ešení  rozpojování hornin nadm�rné velikosti je t�eba si 

stanovit priority jednotlivých hledisek.

S ohledem na zhoršující se vnímání t�žební �innosti okolím stanovuji priority takto: 

1. Dlouhodobá udržitelnost t�žby – vliv jednotlivých metod druhotného rozpojování 

na okolní životní prost�edí. Považuji toto hledisko za  nejd�ležit�jší. Podcen�ním 

tohoto hlediska by mohlo dojít k výraznému omezení nebo dokonce zastavení t�žby 

na dané lokalit� z d�vodu neúnosných dopad� na životní prost�edí.

2. Ekonomické hledisko – ekonomické náklady jednotlivých zp�sob� jsou  

ukazatelem který p�i výb�ru technologie hraje d�ležitou úlohu.

3. Technicko – provozní hledisko – p�i výb�ru technologie je t�eba brát v úvahu i 

možnosti stávajícího strojního vybavení. �asovou náro�nost, pop�ípad� možné 

prostoje celého t�žebního procesu.

Porovnání jednotlivých zp�sob� druhotného rozpojování nadm�rných kus� horniny 

podle výše uvedených hledisek:  

Z hlediska vlivu na životní prost�edí : 

• druhotné rozpojování pomocí trhacích prací je z tohoto hlediska nevhodné až 

nep�ijatelné,  

• druhotné rozpojování hydraulickým kladivem – vhodné až velmi vhodné za 

podmínky dodržování technologického postupu a plánu údržby, 

• druhotné rozpojování pomocí ocelové koule - vhodné až velmi vhodné za 

podmínky dodržování technologického postupu a plánu údržby. 

Z ekonomického hlediska – náklady na rozpojení jednoho nadm�rného kusu horniny : 

• druhotné rozpojování pomocí p�íložných náloží     72,70 K� . kus-1 

• druhotné rozpojování pomocí náloží ve vývrtech   89,10 K� . kus-1

• druhotné rozpojování starším hydraulickým kladivem    60,00 K� . kus-1  

• druhotné rozpojování nov�jším hydraulickým kladivem  31,10 K� . kus-1  

• druhotné rozpojování pomocí ocelové koule  13,90 K� . kus-1
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Z technicko provozního hlediska : 

• Druhotné rozpojování pomocí trhacích prací je z tohoto hlediska nevhodné 

z d�vodu �astého p�erušování t�žby na dobu odst�el� a tím snížení výkonu výroby.  

Dále tento zp�sob druhotného rozpojování ohrožuje technické vybavení lomu 

�astým rozletem rozpojované horniny a zat�žuje pracovníky prašností p�i vrtacích 

pracích. 

• Druhotné rozpojování hydraulickým kladivem – vhodné. Tento zp�sob je 

operativní a provoz kamenolomu zat�žuje minimáln�.  

• Druhotné rozpojování pomocí ocelové koule – mén� vhodné z d�vodu nutnosti 

použít vyšší kategorii lopatového rýpadla než je pro nakládku nutné. Omezená 

použitelnost v období nejvyšší t�žby – nasazením další dopravní techniky 

nevznikají pro rozpojování nutné prostoje.  

Na základ� všech výše uvedených informací p�edkládám tento návrh �ešení problematiky 

rozpojování hornin nadm�rné velikosti p�i dobývání surovin v lomu Kožlí : 

Primární rozpojování hornin provád�t dvou až �ty��adými clonovými odst�ely 

s t�mito parametry :  

specifická spot�eba trhavin              0,27 až 0,29      kg . t-1  

výt�žnost z jednoho metru vývrtu       20 až 22        t . bm-1

Používat  trhaviny z nabíjecích a mísicích voz�, iniciované neelektrickým rozn�tem. 

Druhotné rozpojování nadm�rných kus� hornin provád�t pomocí hydraulických kladiv.     

V období menší t�žby využívat  DH 103 s kladivem TEX 1800 a p�i nahromad�ní v�tšího 

po�tu nadm�rných kus� nasadit Komatsu PC 240 NLC s kladivem MB 1700. 

 Úspora náklad� oproti d�íve používanému zp�sobu druhotného rozpojování pomocí 

trhacích prací náložemi ve vývrtech �iní cca 900 000,- K� ro�n�. 

8. Záv�r 

P�i t�žb� surovin v kamenolomu Kožlí vždy vznikal problém s velkým množstvím 

nadm�rných kus� hornin. Bloková odlu�nost t�žené horniny znemož�ovala provád�t 

bezpe�né primární odst�ely tak, aby se výrazn� snížil po�et nadm�rných kus�. 

V posledních letech  zde byly hledány správné technologie rozpojování a vyhodnocování 

fragmentace za ú�elem snížení ekonomických náklad� p�i udržitelné zát�ži na okolní 

životní prost�edí. V sou�asné dob� se již problematika rozpojování hornin nadm�rné 
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velikosti �eší zp�sobem shodným s výše uvedeným návrhem. Touto bakalá�skou prací jsem  

prokázal správnost této již používané technologie rozpojování hornin v kamenolomu 

Kožlí. 
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