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Prednáška doc. Ing. I. Kubíka, CSc. (VŠDS 
(Žilina), na tému Moderné metódy razenia 
podzemných stavieb poskytla nový pohľad na 
špecifické hodnotenie stavu napätosti horni
nového masívu. Zdôraznila význam výsledkov 
geotechnického prieskumu pri volbe moder
ných metód razenia a použitia vhodných ra
ziacich strojov. 

Veľký ohlas a diskusiu vyvolala prednáška 
doc. Ing. M. Slivovského, CSc. (VŠDS Žilina), 
pretože sa zaoberala akútnym problémom 
klasifikácie hornín a horninového masívu 
v podzemnom staviteľstve. Prednášajúci pred
ložil ucelený prierez hodnotiacich kritérií 
hornín a pragmatickej klasifikácie kvality 
masívu. Upozornil pritom na rozhodujúce 
znaky správania sa hornín, najmä diskonti
nuít, fyzický stav hornín podmienený zvetrá
vaním a vplyv účinkov podzemnej vody. 

Informáciu o hydroenergetickom využití 
dolného toku Váhu v úseku Hlohovec — Se
red poskytla prednáška RNDr. J. Otepku, 
v ktorej sa poukázalo hlavne na vplyv sva
hových deformácií na plánovaný investičný 
zámer. Predmetom živého záujmu bolo veľmi 
dobré reprodukčné spracovanie účelových in
žinierskogeologických máp a použitá metodi
ka prieskumu pri riešení uvedenej úlohy. Na 
túto prednášku doplňujúcimi údajmi nadvia
zala Ing. O. Menzelová. Kombináciou stabilit
nych výpočtov podlá Janbu a Petersona a po
drobnou analýzou parametrov pevnosti sa pre
ukázal progresívny spôsob posudzovania sva
hových deformácií vyvolaných eróziou Váhu. 

Prehliadku vrtov televíznou sondou, použi
tou pri prieskume hornej nádrže PVE Ipel. 
demonštroval p. g. J. Vitásek z SG Praha, 
ktorý vo svojom vystúpení poskytol aj in
formácie o výsledkoch iných geofyzikálnych 
metód a meraní realizovaných SG Praha pri 
riešení úlohy PVE Ipeľ. 

Záverom možno konštatovať, že seminár 
splnil očakávanie, umožnil výmenu skúseností 
z prieskumu pre vodohospodárske a energe
tické diela a naznačil ďalšiu cestu rozvoja pri 
získavaní ešte komplexnejších informácií 
o horninovom prostredí. 

Július Bohynik 

M i l a n S l i v o v s k ý : Klasifikácia hornín 
a horninových masívov v podzemnom stavi
teľstve (Žilina 18. 10. 1984) 

Cieľom typologických klasifikácií je hod
notenie a klasifikácia horninového prostredia 
podľa jedného alebo viacerých jeho znakov 
(vlastností). Triedenie je funkčné, podriaďuje 
sa technickým požiadavkám, a preto aj výber 
hodnotených vlastností hornín a masívu zá
visí od takýchto požiadaviek. Niektoré hod
notené znaky (a klasifikácie) majú všeobecný 

charakter, napr. podľa pomerného výnosu 
jadra (RQD), iné sú zamerané na hodnotenie 
mechanických alebo technologických vlast
ností masívu, napr. jeho priepustnosti, razi
teľnosti, očakávaného horninového tlaku, 
voľby technológie zriaďovania výrubu, jeho 
zabezpečenia a pod. 

Nahrádzanie klasických metód deštruktív
nym razením — strojom na plnú čelbu alebo 
s čiastkovým záberom v čelbe — vyžaduje 
dôslednejšie zisťovať petrografické a mecha
nické vlastnosti hornín, ich tektonické poru
šenie, diskontinuitu a stav napätosti, aby 
bolo možno rozhodnúť o reálnom použití tu
nelovacieho stroja, jeho postupe a opotrebo
vanosti, o jeho rozrývacích a brázdiacich 
prvkoch. Výkon a životnosť strojov možno 
okrem iného posudzovať aj v závislosti od 
abrazívnosti hornín. Metódy jej hodnotenia 
navrhli Belougon — Valantin — Guillon 
(1964) podľa indexu CERCHAR, ktorý sa 
uvádza v absolútnej alebo pomernej hodnote 
v percentách. Schimaczek (1970) zaviedol hod
notenie pomocou koeficienta abrazívnosti. 

Úsilie o zdokonalenie klasifikácií spočíva 
v hodnotení takých znakov, ktoré sú pre 
technické správanie sa hornín v masíve roz
hodujúce. Je to najmä diskontinuita masívu, 
jej priebežnosf, drsnosť, výplň, fyzický stav 
podmienený zvetranim, účinkom podzemnej 
vody, ako aj orientáciou diskontinuity na 
smer razenia. K tomu pristupuje napätosť 
v masíve a jeho pretváranie. 

V roku 1963 D. U. Deer zaviedol hodno
tenie kvality hornín podľa indexu RQD z po
merného výnosu jadra, čim sa vystihuje roz
členenost masívu prítomnou diskontinuitou. 

Roku 1972 predložil Whickham klasifikáciu 
označenú ako RSR (Rock Structure Rating) 
a roku 1973 Bieniawski jeho geomechanický 
systém RMR (Rock Mass Rating). V obidvoch 
sa horniny hodnotia podľa pôvodu (resp. 
podľa ich tlakovej a ťahovej pevnosti), cha
rakteru prítomnej diskontinuity, tektonické
ho porušenia, orientácie diskontinuity na 
smer razenia a hydrogeologického režimu 
podzemnej vody v masíve. V geologických 
pomeroch pražského metra navrhol Te
sár podobnú klasifikáciu, ktorá má regionálny 
význam. Doteraz najucelenejšiu klasifikáciu 
kvality masívu hodnotenú podľa šiestich zna
kov (jeden z nich je RQD) navrhli roku 1974 
pracovníci Nórskeho geotechnického inštitútu 
v Oslo. Je známa pod označením Q alebo 
systém NGI. Táto pragmatická klasifikácia 
kvality masívu slúži na odhad a hodnotenie 
viacerých technických charakteristík, ako 
napr. odhad času stability nezabezpečeného 
výrubu, odhad horninového tlaku, návrh typu 
ostenia (až 38 kombinácií) a pod. Klasifikácia 
NGI sa opiera o spätnú analýzu z 250 tune
lov zo škandinávskych štátov, ako aj z ostat
ného sveta. 


