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METODOLÓGIA SEIZMIKY TRHACÍCH PRÁC

Úvod
Seizmika trhacích prác je súčasťou inžinierskej seizmiky. V praxi sa seizmika trhacích
prác zameriava hlavne na riešenie nasledovných problémov (Pandula a Kondela, 2010):




meranie a zhodnotenie účinkov známeho zdroja otrasov na určitý receptor,
prognózovanie účinkov možného zdroja na určitý receptor,
predpoveď účinkov známeho zdroja na možný receptor.

Prakticky všetky úlohy seizmiky trhacích prác vznikajú kombinovaním týchto troch
základných úloh. Z formulácie úloh je zrejmé, že existujú tri zložky, ktoré sú v popredí
záujmu seizmiky trhacích prác (Dojčár et al., 1996, Holub, 2006):
1. zdroj otrasov,
2. prenosové prostredie,
3. receptor.
Na základe experimentov, ktoré sme uskutočnili v lome Maglovec, sme pomocou
najmodernejšej meracej techniky zmerali seizmické účinky trhacích prác v blízkej zóne zdroja
a snažili sme sa interpretovať jednotlivé typy seizmických vĺn vznikajúce pri odstreloch. Ich
interpretácia umožni správne zhodnotiť seizmické účinky trhacích prác.
Prenosové prostredie
Lom dioritového porfyritu Maglovec sa nachádza severnej časti Slanských vrchov, asi
35 km na severovýchod od Košíc (obr. 1). V blízkosti lomu asi (800 m na JZ) sa nachádza
obec Vyšná Šebastová a smerom na SZ obec Severná.

Obr. 1 Pozícia lomu Maglovec a pohľad na lom.

Smerom na severovýchod od obce Vyšná Šebastová, vystupuje morfologicky výrazné
teleso dioritového porfyritu, nepravidelné, pretiahnuté v jednom smere. Nachádza sa
v prostredí sedimentov spodného miocénu. Práve v horninovom prostredí dioritového
porfyritu je situovaný lom Maglovec (obr. 2). Intrúzie dioritových porfyritov (lakolity, sily)
prenikali v období stredného sarmatu na rozhraní sedimentov spodného miocénu

a spodnosarmatského vulkanického komplexu. Horniny sú tmavo až svetlosivé, s výraznými
výrastlicami tmavých minerálov. Najčastejšie výrastlice tvorí plagioklas (An34-36), hyperstén,
augit a amfibol. Štruktúra je porfyrická s holokryštalickou, mikroalotriomorfne až
hypidiomorfne zrnitou základnou hmotou. Ide o amfibolicko-pyroxenický až pyroxenickoamfibolický dioritový porfyrit (Kaličiak et al., 1991).

Obr. 2 Geologická mapa okolia lomu Maglovec s vyznačenými najbližšími obcami (Kaličiak et al., 1991)upravené. 1-fluviálne sedimenty: hliny, piesky, íly, 2-proluviálne sedimenty: piesčité štrky s pokryvom
sprašových hlín, 3-deluviálne sedimenty: nečlenené-hlinito-kamenité, 4-mirkovské súvrstvie: monotónne, sivé
vápnité ílovce, 5-kladzianske súvrstvie: zelenosivé prachovité ílovce s spolohami jemnozrnných pieskovcov,
6-zuberecké súvrstvie: striedanie pieskovcov, prachovcov s vložkami intraformačných zlepencov,
Mn-oxidicko-karbonátových rúd a pestrých ílovcov, 7-intrúzie amfibolicko-pyroxénického dioritového
porfyritu, 8-Čelovské súvrstvie: svetlosivé prachovce až jemnozrnné pieskovce, 9-formácia Šebastovka: lávové
prúdy amfibolicko-pyroxenického andezitu, 10-formácia Šťavica: lávové prúdy augiticko-hyperstenického
andezitu, hyperstenicko-augitického andezitu, pyroxenického andezitu s rôznym podielom augitu
a hypersténu, 11-Čelovské súvrstvie: svetlosivé, zelenosivé sľudnaté ílovce.

Zdroj otrasov
Výbuch nálože trhavín generuje krátky, ale intenzívny impulz. Rozsah maximálnych
vyvolaných amplitúd pohybu po odstrele nálože je 1 až 200 μm (cca 0,1 až 200 mm.s-1 alebo
0,02 až 1 m.s-2). Jeho spektrum je spojité a obsahuje frekvencie od nízkych hodnôt až po
veľmi vysoké hodnoty 1 až 300 Hz. Pre stanovenie veľkosti maximálnych amplitúd kmitania
je nutne vziať do úvahy typ a vlastnosti rozpojovaných hornín, parametre trhavín a
technológiu uskutočňovaných trhacích prác.
Veľkosť intenzity otrasového účinku je priamo úmerná nasledovným parametrom nálože:




hmotnosti nálože,
brizancii trhaviny,
náložovej hustote trhaviny.

Časť energie výbuchu výbušniny, ktorá sa nevyužije na rozpojenie, vniká do
obklopujúceho prostredia ako rázový impulz, ktorým sa od miesta detonácia šíri všetkými
smermi vo forme rôznych typov pružných rázových vĺn, z ktorých najvýznamnejšie sú

povrchové vlny Rayleighove a Loveove. Rýchlosť šírenia týchto objemových vĺn napätia,
pozdĺžnej (ťah – tlak) a priečnej (šmyk), je zhodná s rýchlosťou zvuku v danom prostredí.
Charakteristickými fyzikálnymi veličinami pre každé vlnenie (harmonický pohyb)
a teda j pre seizmické vlny sú:



amplitúda,
frekvencia vlnenia.

Kmity vyvolané výbuchom výbušnín majú neperiodický priebeh a charakterizuje ich
veľká amplitúda a energia. Na šírenie seizmickej vlny majú vplyv vlastnosti obklopujúceho
prostredia, ktoré v mnohých prípadoch nie je možné úplne uspokojivo definovať. Napríklad
v horninách prechádza seizmická vlna cez tektonické poruchy s veľkým utlmením, ale pozdĺž
týchto porúch sa šíri pomerne ľahko a na veľké vzdialenosti. Rozkmitanie prostredia v okolí
výbuchu nálože má pritom podobný charakter ako blízke zemetrasenie.
Zdrojom seizmických účinkov boli clonové odstrely č. 357, 358 a plošný odstrel č. 359
na ložisku dioritového porfyritu nachádzajúceho sa cca 8 km severovýchodne od Prešova
v katastrálnom území obce Vyšná Šebastová a Podhradík. Trhacie práce realizovala, firma
ORICA s.r.o., Humenné. Cieľom týchto meraní bola registrácia seizmických vĺn vznikajúcich
pri odstreloch a ich interpretácia.
Receptor

Receptorom boli rodinné domy obce Vyšná Šebastová a kancelárska budova v lome
Maglovec. Meranie sme uskutočnili na najbližšom bytovom objekte k zdroju seizmických
účinkov - panelovom dome a na rodinnom dome, kde sa seizmické účinky prejavovali
najviac. Na porovnanie sme uskutočnili merania aj na objekte administratívnej budovy v lome
Maglovec, ktorý bol v bezprostrednej blízkosti uskutočňovaných odstrelov.
Experimentálne merania
Zdrojom seizmických vĺn bol trojradový clonový odstrel č. 357, dvojradový clonový
odstrel č. 358 a plošný odstrel č. 359. Prvým zo série bol clonový odstrel č. 357, ktorý mal
tieto parametre:
Navŕtaných bolo 68 vrtov s dĺžkou 26 m. Maximálna nálož v jednom vrte bola 235 kg
trhaviny.
Na
roznet
bola
použitá
trhavina
Senatel
192
kg
a Eurodyn 400 kg na rozpojenie bola použitá trhavina Centragold 100 - 14 415 kg. Celková
nálož trhaviny vo vrtoch 15 007 kg. Na jeden časový stupeň bolo použitých maximálne
470 kg trhaviny.

Obr. 3 Pozícia jednotlivých vrtov trojradového odstrelu CO 357 na I. etáži a koruna steny po odstrele CO 358
na III. etáži lomu Maglovec.

Obr. 4 Časovanie odstrelu a pozícia jednotlivých vrtov trojradového odstrelu CO 357 na I. etáži lomu
Maglovec.

Parametre trojradového clonového odstrelu č. 358.
Navŕtaných bolo 36 vrtov s dĺžkou 26 m. Maximálna nálož v jednom vrte bola 205 kg
trhaviny. Na roznet bola použitá trhavina Senatel a Eurodyn na rozpojenie bola použitá
trhavina Centragold 100. Celková nálož trhaviny vo vrtoch 7374 kg. Na jeden časový stupeň
bolo použitých maximálne 410 kg trhaviny.
Parametre plošného clonového odstrelu č. 359.
Navŕtaných bolo 153 vrtov s dĺžkou 6 m. Maximálna nálož v jednom vrte bola 16,7 kg
trhaviny.
Na
roznet
bola
použitá
trhavina
Senatel
2376
kg
a Eurodyn 175 kg. Celková nálož trhaviny vo vrtoch 2 551 kg. Na jeden časový stupeň bolo
použitých maximálne 83,5 kg trhaviny.

Obr. 5 Pozícia jednotlivých vrtov dvojradového odstrelu CO 358 a časovanie odstrelu na III. etáži
a jednoradového odstrelu na II. etáži lomu Maglovec .

Obr. 6 Časovanie odstrelu a pozícia jednotlivých vrtov plošného odstrelu č. 359 na 0. etáži lomu.

Meracie stanoviská a použitá aparatúra pri meraní
Na meranie a grafický záznam seizmických účinkov boli použité nasledujúce digitálne
seizmické aparatúry:
 seizmograf ABEM Vibraloc a seizmosnímače švédskej firmy ABEM (obr. 9 a 11),
 seizmograf UVS 1504 a seizmosnímače od švedskej firmy Nitro Consult (obr. 10),
 seizmický prístroj VMS 2000 MP americkej firmy Thomas Instuments
a seizmosnímače americkej firmy Geospace (obr. 7 a 8).
Seizmografy poskytujú digitálny a grafický záznam všetkých troch zložiek rýchlosti
kmitania častíc prostredia, horizontálna pozdĺžna – vx, horizontálna priečna – vy, vertikálna –
vz. Seizmografy VMS 2000 MP, UVS 1504 a ABEM Vibraloc pracujú autonómne,
automaticky uskutočňujú testy kanálov bez zásahu a vplyvu operátora do nameraných
a zaregistrovaných charakteristík kmitania. Seizmografy VMS 2000 MP, UVS 1504 a ABEM
Vibraloc majú AD prevodník s automatickým 14 bitovým dynamickým rozsahom, ktorý
zodpovedá 0,05 ÷ 250 mm.s-1. Pre tieto merania boli použité elektrodynamické geofóny
NitroConsult s frekvenčným rozsahom 1 ÷ 1000 Hz a citlivosťou 20 mV/mm.s-1. Ďalej
trojzložkový geofón od firmy GeoSpace a trojzložkový geofón od firmy ABEM
s frekvenčným rozsahom 1 ÷ 1000 Hz a citlivosťou 10 mV/mm.s-1. Geofóny boli umiestnené
na špeciálnej podložke s oceľovými ostrými hrotmi, ktoré zabezpečovali nepretržitý kontakt
s podkladom.
Meracie stanoviská bolo situované tak, aby bolo možné posúdiť vplyv umelo vybudenej
seizmicity odstrelov na rodinný dom č. 255 a panelový dom č. 218. Vzdialenosti medzi
snímačmi a odstrelom sú uvedené v tabuľke 1.

Obr. 7 Meracie stanovisko prvá etáž v lome, 20 m od odstrelu a inštalácia meracej aparatúry VMS 2000 MP
americkej firmy Thomas Instruments.

Obr. 8 Meracie stanovisko nultá etáž v lome - 10 m od odstrelu a inštalácia meracej aparatúry VMS 2000 MP.

Obr. 9 Meracie stanovisko 1 rodinný dom č. 255 a situácia umiestnenia seizmografu Vibraloc od švédskej
firmy ABEM na základe schodišťa do domu.

Obr. 10 Meracie stanovisko 2 panelový dom č. 218 a situácia umiestnenia seizmografu UVS 1504 od
švédskej firmy Nitro Conzult.

Obr. 11 Meracie stanovisko 3- kancelárska budova v lome Maglovec a situácia umiestnenia seizmografu
Vibraloc od švédskej firmy Abem.

Tabuľka 1 Údaje o vzdialenosti medzi stanoviskami merania a odstrelom CO 357, CO 358 a PO 359.
Súradnice
Vzdialenosť odstrelu poznámka
geofónov
ku stanovisku v m
Stanovisko Číslo odstrelu a charakter
x
y
z
šikmá horizontálna
stanoviska
CO 357
CO 357 I. etáž
20
odstrel
1
rodinný dom č. 255 Vyš. Šebastová
983,10
2
panelový dom č. 218 V. Šebastová
882,20
CO 358
CO 358 III. etáž
20
odstrel
1
rodinný dom č. 255 Vyš. Šebastová
1132,60
2
panelový dom č.218 Vyš. Šebastová
1017,80
CO 359
CO 359-0. etáž
10
odstrel
1
rodinný dom č. 255 Vyš. Šebastová
766,0
3
kancelárska budova v lome
152,0

Obr. 12 Meracie stanovisko 1 a 2 rodinný dom v obci Vyšná Šebastová č. 255 a panelový dom č. 218
a ich pozícia voči odstrelu CO 357.

Namerané hodnoty a ich analýza
Namerané maximálne hodnoty seizmických účinkov generované
clonovými
odstrelmi, ktoré boli uskutočnené v lome Maglovec sú uvedené v tabuľke 2, 3 a 4. Pri
odstrele CO 357 seizmograf VMS 2000 MP bol uložený na stanovisku prvá etáž v lome, 20 m
od odstrelu a seizmograf Abem Vibraloc bol uložený v rodinnom dome č. 255 v obci Vyšná
Šebastová. Celková nálož trhaviny vo vrtoch 15 007 kg. Na jeden časový stupeň bolo
použitých maximálne 470 kg trhaviny.

Tabuľka 2 Namerané hodnoty rýchlostí a frekvencií pri CO 357.
X
Y
Z
stanovisko
Hz
Hz
Hz
odstrel, I. etáž
14,2
7,9
23,3
rodinný dom č. 255 Vyš. Šebastová
4,54
9,74
54,9
panelový dom č. 218 Vyš. Šebastová
6,9
1,5
17

X
mm. s-1
83,27
0,867
1

Y
mm. s-1
44,84
0,541
1

Z
mm. s-1
89,01
0.965
0,75

Obr. 13 Grafické záznamy z merania pri CO 357. Vľavo záznam zo seizmografu na I. etáži 20 m od odstrelu,
vpravo je záznam zo seizmografu v rodinnom dome č. 255 v obci Vyšná Šebastova.

Pri odstrele CO 358 seizmograf VMS 2000 MP bol uložený na stanovisku tretia etáž
v lome, 20 m od odstrelu a seizmograf Abem Vibraloc bol uložený v rodinnom dome č. 255
v obci Vyšná Šebastová. Celková nálož trhaviny vo vrtoch 7374 kg. Na jeden časový stupeň
bolo použitých maximálne 410 kg trhaviny. Prvé tri vrty boli odpálené jednotlivo. Na jeden
časový stupeň bolo použitých 205 kg trhaviny. Na zázname sú registrované ako prvé.
Tabuľka 3 Namerané hodnoty rýchlostí a frekvencií pri CO 358.
X
Y
stanovisko
Hz
Hz
odstrel, III. etáž
12,5
13,8
rodinný dom č. 255 Vyš. Šebastová
16,8
58,1
panelový dom č. 218 Vyš. Šebastová
3
1

Z
Hz
26,9
41,2
0,3

X
mm. s-1
80,29
0,25
0,55

Y
mm. s-1
47,38
0,2
0,6

Z
mm. s-1
139,59
0,25
0,5

Obr. 14 Grafické záznamy z merania pri CO 358. Vľavo záznam zo seizmografu na III. etáži 20 m od
odstrelu, vpravo je záznam zo seizmografu v rodinnom dome č. 255 v obci Vyšná Šebastova.

Pri odstrele CO 359 seizmograf VMS 2000 MP bol uložený na stanovisku nultá etáž
v lome, 20 m od odstrelu a seizmograf Abem Vibraloc bol uložený v rodinnom dome č. 255
v obci Vyšná Šebastová. Celková nálož trhaviny vo vrtoch 2 551 kg. Na jeden časový stupeň
bolo použitých maximálne 83,5 kg trhaviny.
Tabuľka 4 Namerané hodnoty rýchlostí a frekvencií pri PO 359.
X
Y
Z
stanovisko
Hz
Hz
Hz
odstrel 0. etáž
21,3
21,3
73,19
rodinný dom č. 255 Vyš. Šebastová
62,7
52
54,9
kancelárska budova lom Maglovec
17,9
30,9
15,1

X
mm. s-1
15,68
0,535
3,304

Y
mm. s-1
10,82
0,515
2,837

Z
mm. s-1
38,21
1,066
6,013

Obr. 15 Grafické záznamy z merania pri PO 359. Vľavo zaznam zo seizmografu na 0. etáži 20 m od odstrelu,
vpravo je záznam zo seizmografu v rodinnom dome č. 255 v obci Vyšná Šebastova.

8. Vyhodnotenie merania a diskusia
Tabuľka 5 Namerané maximálne hodnoty zložiek rýchlosti kmitania clonových odstrelov CO 357, CO 358
a PO 359 v lome Maglovec.

L m

Q kg

LR = L/Q0,5 m/kg0,5

20
983,1
882,2
20
1132,60
1017,80
10
776
152

470
470
470
410
410
410
83,5
83,5
83,5

0,92
45,35
40,69
0,988
55,94
50,27
1,94
83,8
16,63

vx mm/s vy mm/s
83,27
0,824
0,55
80,29
0,25
0,55
15,68
0,535
3,304

44,84
0,612
0,66
47,38
0,2
0,6
10,82
0,515
2,837

vz mm/s
89,01
0,711
0,55
139,59
0,25
0,5
38,21
1,066
6,013

Vzťahy používané pre povrchové lomy
Výbuch nálože trhavín generuje krátky, ale intenzívny impulz. Rozsah maximálnych
vyvolaných amplitúd pohybu po odstrele nálože je 1 až 200 μm (cca 0,2 až 50 mm.s -1 alebo
0,02 až 1 m.s-2). Jeho spektrum je spojité a obsahuje frekvencie od nízkych hodnôt až po
veľmi vysoké hodnoty 1 až 300 Hz. Pre stanovenie veľkosti maximálnych amplitúd kmitania
je nutne vziať do úvahy typ a vlastnosti rozpojovaných hornín, parametre trhavín a
technológiu uskutočňovaných trhacích prác.
Pre stanovenie maximálnych hodnôt rýchlosti kmitania sa v praxi používá empirický vzťah,
tzv. Langeforsov alebo tiež Kochov (Bongiovanni et al., 1991, Dojčár et al., 1996, Mosinec,
1976, Siskind, 2001). Tento vzťah, ktorý sa používa pre hodnotenie seizmického efektu
trhacích prác v povrchových lomoch, sa často uvádza v tvare:
vmax = K . Qm . l-n ,
kde vmax - maximálna rýchlosť kmitania [mm.s-1],
Q - hmotnosť nálože [kg],
l - vzdialenosť od zdroja [m],
K, m a n sú empirické parametre.
Grafy sú zostavované buď ako závislosť maximálnej rýchlosti kmitania vmax na
vzdialenosti, alebo na tzv. redukovanej vzdialenosti LR, čo je pomer vzdialenosti l a druhej
odmocniny hmotnosti odpálenej nálože Q ( LR  l / Q ). Ak vyjdeme z českej normy ČSN 73
0040 alebo slovenskej normy STN 73 0036, potom hodnoty empirických konštánt
v exponentoch uvažujeme vo veľkostiach m=0,5 a n=1. Uvedený vzťah teda prechádza na
tvar:
Q
vmax  K 
.
l
Tento vzťah, nazývaný zákon útlmu seizmických vĺn, môže byť veľmi dobre definovaný,
pre zložité geologické pomery však môže mať veľmi nízku koreláciu (Holub, 2006, Dojčár et
al., 1996, Pandula a Leššo, 2005, Kaláb a Knejzlík, 2004, Kaláb a Lednická, 2006 ). Pre
zostrojenie zákona útlmu seizmických vĺn je potrebné využiť nielen záznam vibračného
prejavu ako celku, ale taktiež jednotlivé časti záznamu zodpovedajúce jednotlivým časovým
stupňom.
Uvedené normy definujú informatívne hodnoty konštanty prenosu seizmického
vlnenia K pre podložie zo skalných a poloskalných hornín a ostatných hornín mimo hornin vo
zvodnenom prostredí v závislosti na vzdialenosti od miesta odstrelu (Tab. 6). Tato orientačná
tabuľka sa používa pre odhad maximálnej amplitúdy rýchlosti kmitania pomocou Kochovho
vzťahu, pokiaľ nie sú k dispozícii presnejšie informácie o horninovom prostredí.

Tab. 6: Informatívne hodnoty konštanty prenosu seizmickej energie K [kg -1/2.m2.s-1] (podľa ČSN 73
0040 a STN 73 0036)

Súčiniteľ K kg
Vzdialenosť l
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2
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Ostatné horniny okrem hornín vo
zvodnenom prostredí

350
250
150
120

250
150
120
100

Namerané maximálne hodnoty seizmických účinkov generované clonovými odstrelmi,
ktoré boli uskutočnené v predchádzajúcom období až doteraz v lome Maglovec sú uvedené
v tabuľke 5. Tieto hodnoty slúžili ako podklad na stanovenie zákona útlmu seizmických vĺn
v lome Maglovec (Podel, R, 1980, Bartoš, L., 1991). Na základe údajov z tabuľky 5 bola
zostrojená grafická závislosť maximálnych zložiek rýchlosti kmitania na redukovanej
vzdialenosti pri clonových odstreloch. Graf na obr. 16 predstavuje tzv. zákon útlmu
seizmických vĺn pre lom Maglovec, v ktorom bola použitá hodnota Q v tvare
n

 L 
L
v  ( 0,5 )  K  0,5  ,
Q
Q 

kde „v“ je maximálna rýchlosť kmitania (maximálna zložka rýchlosti kmitania)
generovaná odstrelom, [mm/s],
 L/Q0,5 je tzv. redukovaná vzdialenosť, [m/kg0,5],
 L je najkratšia vzdialenosť zdroja otrasov od ich receptora, [m],
 Q je hmotnosť nálože časového stupňa, [kg],
 K je súčiniteľ závislý od podmienok odstrelu, vlastnosti prenosového prostredia,
druhu trhaviny a pod.,
 n je ukazovateľ útlmu seizmických vĺn.
Zo zákona útlmu seizmických vĺn je možné stanoviť pre konkrétny receptor veľkosť
nálože pri známej vzdialenosti, tak aby maximálne hodnoty jednotlivých zložiek rýchlosti
kmitania nepresiahli stanovené maximálne rýchlosti kmitania.
Na obr. 16 je dokumentovaný útlm seizmických vĺn medzi zdrojom a receptorom.
Tým, že boli registrované seizmické vlny hneď pri zdroji bol stanovený zákon útlmu
seizmických vĺn veľmi presne. Zdrojom seizmických vĺn boli odstrely v rôznych
geologických prostrediach. Parametre zdroja boli postupne znižované (tabuľka 5). Prenosové
prostredie a vzdialenosti medzi zdrojom a receptorom boli približne rovnaké. V prvom
prípade (CO 357) bol zdroj (odstrel) situovaný v nezvetranom a v slabo porušenom prostredí
dioritového porfyritu (I. etáž).

Zákon útlm u seizm ických vĺn v lom e Maglovec
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Obr. 16 Grafická závislosť maximálnych zložiek rýchlosti kmitania na redukovanej vzdialenosti pri CO 357,
CO 358 a CO 359 v lome Maglovec s doplnenými hodnotami rýchlosti kmitania zdroja.

V druhom prípade (CO 358) bol zdroj (odstrel) situovaný v identickom horninovom
prostredí. Zmenila sa len vzdialenosť medzi zdrojom a receptorom a znížila sa celková
veľkosť nálože a nálož na jeden časový stupeň. Odstrel CO 358 bol umiestnený na III. etáži
tak, že seizmické vlny prichádzajúce k receptoru boli tlmené tektonickou poruchou. Na
receptore sa to prejavilo nízkymi rýchlosťami kmitania aj napriek tomu, že rýchlosti kmitania
zdroja boli väčšie ako pri odstrele CO 357 (Kaláb a Knejzlík, 2004, Kaláb a Lednická, 2006).
V treťom prípade (PO 359) bol zdroj situovaný v slabo zvetranom a malo porušenom
dioritovom porfyrite na nultej etáži. Plošný odstrel bol na úrovni hladiny podzemnej vody.
V tomto prípade seizmické vlny boli veľmi málo tlmené. Po vyhodnotení PO 359 sme zistili,
že aj napriek oveľa nižším hodnotám rýchlosti kmitania zdroja oproti predchádzajúcim
meraniam, maximálne rýchlosti kmitania receptora boli 1 mm.s-1 (tabuľka 4). Príčinou bola
vysoká hladina podzemnej vody v lome aj v meranom objekte (obr. 17), ktorá umožnila dobrý
prenos energie seizmických vĺn od zdroja k receptoru. Napriek tomu, že rýchlosti kmitania
receptora neprekročili hodnoty povolené STN 730036, v objekte rodinného domu bolo po
odstrele CO 357 prasknuté okno. Pri frekvenčnej analýze sme zistili, že frekvencia zdroja bola
pri maximálnej rýchlosti kmitania 23,3 Hz, ale frekvencia receptora rodinného domu bola
54,9 Hz. Podobne aj pri odstrele CO 358 bola zaznamená maximálna frekvencia zdroja 26,9
Hz a frekvencia receptora bola 41,2 Hz. V prípade odstrelu PO 359 boli namerané maximálne
frekvencie zdroja 73,19 Hz a frekvencia receptora bola 54,9 Hz. Z týchto meraní vyplynulo,
že rodinný dom sa vplyvom seizmických vĺn, ktorých zdrojom je odstrel, rozkmitá vlastnou
frekvenciou. Veľkosť amplitúdy kmitania je závislá od veľkosti nálože použitej pri odstrele.
Keďže nálož pri CO 357 bola najväčšia aj veľkosť amplitúdy kmitania bola najväčšia a došlo
k prasknutiu okna. Pri objekte panelového domu tento jav nebol zaznamenaný, hoci tento
objekt bol bližšie k odstrelom. Jeho hmotnosť je oveľa väčšia a energia seizmických vĺn
vznikajúcich odstrelom nebola dostatočná na rozkmitanie objektu.
Po vyhodnotení záznamov seizmických vĺn, ktoré vznikli pri jednotlivých odstreloch
sme zistili, že vo všetkých prípadoch boli pri zdroji registrované vlny generované odpalom
náloži v jednotlivých časových stupňoch, ale na receptore boli registrované aj ďalšie vlny,
ktoré mali nízke frekvencie 2 – 4 Hz a veľké amplitúdy. Keďže tieto vlny sme registrovali aj

v iných lomoch pri podobných odstreloch, tieto merania mali odpovedať na otázku, či ide
o odrazené vlny od geologickej hranice v podloží, alebo zdrojom týchto vĺn je pád horniny.
Keďže tieto vlny boli registrované aj pri plošnom odstrele č. 359 ich zdrojom nie je pád
horniny. Pri CO 358 boli tieto vlny registrované aj v prípade samostatného odpalu troch vrtov
aj celého odstrelu hneď po hlavnej skupine vĺn, nejde teda ani o odrazené vlny, pretože tieto
by boli registrované s určitým časovým oneskorením (Leššo et al., 20107, 2010). Časové
oneskorenie je závislé na hĺbke geologického rozhrania a rýchlosti šírenia seizmických vĺn
v horninovom prostredí. Zostáva teda len jediná možnosť, že sú to povrchové vlny, ktorých
rýchlosť šírenia je nižšia ako rýchlosť pozdĺžnych a priečnych vĺn a sú taktiež generované
odstrelom.

Obr. 17 Výška hladiny podzemnej vody na stanovisku č. 1 bola 1,6 m pod úrovňou terénu a v lome
Maglovec bola výška hladiny podzemnej vody na úrovni odstrelu CO 359.

9. Záver
Merania pri jednotlivých odstreloch CO 357, CO 358, PO 359 preukázali významný
vplyv stupňa porušenosti a zvetrania horninového masívu na útlm seizmických vĺn
generovaných pri trhacích prácach. Tieto merania potvrdili, že výška hladiny podzemnej vody
taktiež významne ovplyvňuje veľkosť útlmu seizmických vĺn od zdroja k receptoru.
Merania jednoznačne potvrdili, že seizmické vlny registrované na zázname odstrelu po
hlavnej skupine vĺn sú povrchové vlny, ktorých rýchlosť šírenia je nižšia ako rýchlosť
pozdĺžnych a priečnych vĺn a sú taktiež generované odstrelom.
Táto metodika, ktorá bola autorom vypracovaná na F BERG TU v Košiciach, sa
používa na hodnotenie seuizmických účinkov trhacích prác vo všetkých lomoch a banských
prevádzkach na Slovensku.
V Košiciach 21.11.2014
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