
41

26. ročník - č. 2/2017

ÚVOD

Výbuch nálože trhavin generuje krátký, ale intenzívní impulz.
Rozsah maximálních vyvolaných amplitud pohybu po odstřelu nálo-
že je 1 až 200 μm (tj. cca 0,2 až 50 mm.s-1 nebo 0,02 až 1 m.s-2).
Jeho spektrum je spojité, je závislé na vlastnostech rozpojované-
ho materiálu, vlastnostech trhaviny a technologii trhacích prací
a obsahuje frekvence od nižších hodnot až po velmi vysoké hod-
noty – zpravidla 1 až 300 Hz. Frekvenční spektrum seizmického
záznamu trhací práce je dále významnou měrou ovlivněno pro-
středím, kterým se vlny šíří; s rostoucí vzdáleností jsou v horni-
novém masivu složky vyšších frekvencí rychleji tlumeny. Isaac
[1] představil orientační graf závislostí frekvenčního rozsahu
seizmického signálu na vzdálenosti od trhací práce. Z něho vyplý-
vá, že zvláště v malých vzdálenostech od místa odstřelu je nezbyt-
né, aby seizmický kanál měl co nejširší frekvenční rozsah (přede-
vším do vyšších frekvencí), pokud má být k dispozici nezkresle-
ný záznam seizmického projevu. Frekvenční spektrum seizmic-
kých signálů vyvolaných blízkou trhací prací ve skalních a polos-
kalních horninách může obsahovat frekvence až 250 Hz. Vyšší
frekvence v záznamu mohou být navíc ovlivněny rezonancí struk-
tur horninového masivu, jejichž rozměry jsou srovnatelné s dél-
kou vlny. To vše způsobuje, že vztah mezi velikostí maximální
rychlosti kmitání, hmotností dílčí nálože a vzdáleností lze stano-
vit pouze přibližně s využitím statistických metod. Skutečné
maximální vyvolané hodnoty rychlosti kmitání je nutno stanovit
monitorováním a v řadě příkladů z odborné literatury vykazují
naměřené hodnoty značný rozptyl [2, 3].

INTRODUCTION

An explosion of an explosive charge generates a short but
intense impulse. The maximum and minimum amplitudes gene-
rated after blasting a charge range from 1 to 200μm (i.e. appro-
ximately 0.2 to 50mm.s-1 or 0.02 to 1m.s-2). The scope spectrum
is continual, depending on the properties of the material being
disintegrated, the properties of the explosive and the blasting
technology. It contains frequencies ranging from lower values
up to very high values – usually 1 to 300Hz. The frequency
spectrum of a seismic record of a blasting event is further signi-
ficantly affected by the environment which the waves propaga-
te themselves through; higher frequency components are attenu-
ated in a ground massif more rapidly with a growing distance.
Isaac [1] introduced an orientation graph of the dependence of
the frequency scope of a seismic signal on the distance from the
blasting operation. It follows from the graph that it is necessary,
especially in the cases of small distances from the blasting loca-
tion, that, if we wish to have an undistorted record of the seismic
manifestation available, the seismic channel frequency scope
has to be as wide as possible (first of all ranging to higher fre-
quencies). The frequency spectrum of seismic signals generated
by a nearby blasting operation in hard rock or weak rock can
contain frequencies up to 250Hz. Higher frequencies in the
record can be, in addition, affected by the resonance of rock
mass structures the dimensions of which are comparable with
the length of waves. All of that causes that the above-mentioned
relationship between the maximum vibration velocity, the
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ABSTRAKT

V příspěvku je představena analýza koeficientů přenosu prostředí K, které byly získány jak na základě vlastních experimentálních seiz-
mických měření odezvy trhací práce (tunely Jablunkov a Slivenec), tak na základě souboru dat z běžného seizmického monitoringu (tunel
Klimkovice). Všechny tunely byly realizovány Novou rakouskou tunelovací metodou za použití trhacích prací. Vlastní měření byla reali-
zována uvnitř mělce pod povrchem vedeného podzemního díla a to v malé vzdálenosti od zdroje vibrací (první metry až desítky metrů),
tedy v tzv. blízké zóně. Běžný seizmický monitoring byl prováděn na povrchu ve vzdálenosti do 100 metrů od zdroje dynamického namá-
hání. Za základ interpretace měření byla zvolena analýza příslušného Langeforsova vztahu podle ČSN 73 0040 – Zatížení stavebních
objektů technickou seismicitou a jejich odezva. Na základě této normy byly do grafu vyneseny koeficienty K v závislosti na vzdálenosti
od zdroje dynamického namáhání a tyto normové koeficienty byly konfrontovány se spočítanými konkrétními koeficienty přenosu pro-
středí K pro všechny tři sledované tunelové stavby.

ABSTRACT

The paper introduces the analysis of coefficients K of vibration transmission through ground environment which were obtained both
on the basis of authors’ own experimental seismic measurements of the response to blasting operations (the Jablunkov and Slivenec tun-
nels) and on the basis of a data file gathered during common seismic monitoring (the Klimkovice tunnel). All of the tunnels were reali-
sed using the New Austrian Tunnelling Method with rock blasting. The measurements themselves were conducted inside underground
workings located shallow under the terrain surface, at a small distance from the source of vibration (initial metres to tens of metres), in
the so-called “near zone”. Common seismic monitoring was carried out on the terrain surface, at the distance of 100m from the source
of dynamic stresses. The analysis of the relevant Langefors’s relationship conducted in accordance with CSN 73 0040 standard “Loads
on Technical Structures by Technical Seismicity” was applied as the basis for the interpretation of measurements. Coefficients K relati-
ve to the distance from the source of dynamic stresses were plotted on a graph on the basis of the above-mentioned standard. The stan-
dard coefficients were compared with the concrete coefficients K calculated for all of the three monitored tunnel construction sites .
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Zatížení stavebních konstrukcí se nejčastěji posuzuje podle
maximální amplitudy rychlosti kmitání částic Vmax a frekvence
převládajících kmitů. Existuje snaha sestavit obecný vztah,
který umožní predikovat tuto rychlost v závislosti na celkové
velikosti nálože (nebo velikosti nálože odpálené v jednom
časovém stupni) Q a vzdálenosti l. Pro stanovení maximálních
hodnot rychlosti kmitání ve vzdálené zóně se používá empiric-
ký vztah, tzv. Langeforsův [4, 5, 6]. Tento vztah se často uvádí
ve tvaru:

Vmax = K . Q m . l-n , (1)
kde Vmax – maximální rychlost kmitání [mm/s];
Q – hmotnost nálože [kg];
l – vzdálenost od místa provádění trhací práce [m];
K, m a n jsou empirické parametry.

V mnoha publikacích jsou uvedeny empirické vztahy podob-
né Langeforsovu vztahu, které optimálně vyhovují pro dané
lokality a podmínky provádění trhací práce. Všechny jsou však
založeny na znalosti empiricky získaných konstant, které jsou
pro dané stanoviště charakteristické a lze je získat pouze para-
metrickým měřením. Tento vztah může být velmi dobře defino-
vaný, pro složité geologické poměry však mívá velmi nízkou
korelaci [7, 8]. Že reálné naměřené hodnoty vykazují značný
rozptyl, ukazuje i obr. 1 dokladující Langeforsův vztah ve tvaru:

0 . (2)

ČSN 73 0040 uvádí informativní hodnoty konstanty přenosu
K pro podloží ze skalních a poloskalních hornin a ostatních hor-
nin mimo horniny ve zvodnělém prostředí v závislosti na vzdá-
lenosti od místa odstřelu (tab. 1). Tato orientační tabulka se
používá pro odhad maximální amplitudy rychlosti kmitání za
pomoci Langeforsova vztahu (ČSN 73 0040 uvažuje empirické
parametry m=0,5 a n=1):

(3)

Tyto hodnoty jsou vhodné zvláště pro trhací práce velkého
rozsahu v povrchových lomech a pro vzdálenosti ve stovkách
metrů od místa odstřelu. Dále v příspěvku bude na příkladech
z měření ukázáno, jak může být konstanta přenosu variabilní ve
vzdálenosti do sta metrů u trhacích prací, při kterých celková
nálož nepřesahuje 100 kilogramů.

PŘÍKLADY Z KONKRÉTNÍCH STAVEB

Železniční tunel Jablunkov

Zájmové území protíná úzké údolí Jablunkovského průsmy-
ku. Průsmyk je z jedné strany sevřen hřbety Moravs ko slez -
ských Beskyd, ze strany druhé hřbety Slezských a Slo ven -
ských Beskyd. Geologicky se širší okolí nachází ve Vnějších
Západních Karpatech, tvořených převážně sedimenty flyšové-
ho charakteru (střídání jílovců, prachovců, pískovců a slepen-
ců), které jsou zastoupeny slezskou a račanskou jednotkou.
Obě tyto jednotky tvoří samostatné příkrovy, nasunuté přes
sebe tzv. magurským nasunutím. Linie magurského nasunutí
probíhá na východním úbočí Jablunkovského průsmyku (podél
nového silničního tahu E75, Jablunkov – Čadca). Složitá přík-
rovová stavba je doprovázena zlomovou tektonikou. Z inže-
nýrsko-geologického hlediska je flyšový komplex typickým
sesuvným územím. Vlastní trasa tunelu se nachází ve svrchní
části slezské jednotky paleogenního stáří, tvořené převážně
jílovci s rohovcovitými a pískovcovitými polohami. Tunely byly
raženy v nejméně příznivých geotechnických podmínkách,

weight of the partial charge and the distance can be determined
only approximately using statistical methods. The real maxi-
mum values of the velocity of the generated vibration have to be
determined by monitoring. In numerous cases published in pro-
fessional literature, the measured values exhibit significant scat-
ter [2, 3].

The loads acting on technical structures are frequently asses-
sed according to the maximum amplitude of the velocity of the
vibration of particles Vmax and the frequency of prevalent oscil-
lations. There is a tendency to compile a general relationship
allowing for the prediction of this velocity in dependence on the
overall blasting charge weight Q (or the weight of the charge
fired during one delay step) and the distance l. The maximum
values of the vibration velocity in a remote zone are determined
using the so-called Langefors’s empirical relationship [4, 5, 6].
This relationship is often presented in the following form: 

Vmax = K . Q m . l-n, (1)
where Vmax – maximum vibration velocity [mm/s];
Q – weight of charge [kg];
l – distance from the blasting operation location [m];
K, m and n are empirical parameters.

Many publications present empirical relationships similar to
Langefors’s relationship, which optimally satisfy the particular
locations and conditions for the execution of blasting.
Nevertheless, all of them are based on the knowledge of the
empirically obtained constants which are characteristic of the
particular location and can be obtained only by parametric mea-
surements. This relationship can be very well defined, but the
degree of its correlation in complicated geological conditions is
usually very low [7, 8]. The fact that the actually measured valu-
es exhibit significant scatter is even presented in Fig. 1, which
documents Langefors’s relationship in the form: 

. (2)
The CSN 73 0040 standard presents informative values of the

vibration transmission constant K for the sub-grade formed by
hard rock and weak rock and other ground types, with the excep-
tion of ground in a water-bearing environment, depending on the
distance from the blasting location (see Table 1). This guidance
table is used for assessing the maximum amplitude of vibration
velocity using Langefors’s relationship (the CSN 73 0040 stan-
dard assumes empirical parameters m=0.5 and n=1):

(3)

Those values are suitable especially for large-scale blasting
operations in open cast mines and for distances from the blasting
locations measured in hundreds of metres. In addition, it will be
presented in the paper on examples from the measurements
designed to determine how the transmission constant can be
variable at one hundred metres distance in the case of blasting
operations where the total weight of the blasting charge does not
exceed 100 kilograms. 

EXAMPLES FROM PARTICULAR CONSTRUCTION SITES 

The Jablunkov rail tunnel

The area of interest is crossed by the narrow valley of the
Jablunkov Pass. The pass is bordered by the ridges of Moravian
Beskids on one side and ridges of Silesian and Slovakian
Beskids on the other side. Geologically, the wider surroundings
is located in the Outer Western Carpathians formed mainly by
flysh character sediments (alternation of claystone, siltstone,
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sandstone and conglomerates), represented by the Silesian and
Račany Units. The two units form independent overthrust faults,
the so-called Magura Overthrust. The Magura overthrust line
runs along the eastern slope of the Jablunkov Pass (along the
new E75 trunk road between Jablunkov and Čadca). The com-
plex overthrust structure is accompanied by fault tectonics.
From the aspect of engineering geology, the flysh complex is
a typical slide area. The tunnel route itself is located in the upper
part of the Palaeogenic Silesian Unit formed by sandstone beds.
The tunnels were driven under least favourable geological con-
ditions, through a finely cyclic flysh formation consisting of
very low to extremely low strength calcareous claystone (R3-R6
class according to the CSN 73 6133 standard). Laminated dark-
grey claystone, tinily folded, partially cleaved up to crushed,
was encountered during the course of the tunnel excavation. The
claystone contained thin, irregular siltstone to sandstone inter-
beds (up to 5cm thick). A medium dipping bedding trend toward
the south-east prevailed; the foliation dips steeply with the pre-
valent E – W trend. The Quaternary cover was mostly built up

by diluvial sediments with the
thickness reaching ca 0.8 to
3.2m (sporadically up to
6.1m). The diluvia had mostly
the character of sandy clay up
to medium plasticity clay,
mostly with stiff, locally soft
or solid consistency. With res-
pect to the terrain configurati-
on, several small streams flew
down adjacent slopes to the
mountain pass area. They
supplied water to the tunnel
overburden. The water table
was located at the depth of
0.25 to 6m under the terrain

v souvrství drobně cyklického
flyše, s převahou vápnitých jílov-
ců, s velmi nízkou, až extrémně
nízkou pevností (podle ČSN P 73
1005 třídy R5-R6). Během rekon-
strukce tu nelu byly zastiženy
laminované tma vošedé jílovce,
drobně pro vrásněné, částečně
zbřidličnatělé až podrcené. Jí -
lovce obsahovaly tenké, nepravi-
delné vložky prachovců až pís-
kovců (mocnost do 5 cm). Pře -
važovala vrstevnatost se středním
úklonem k jihovýchodu, břidlič-
natost je strmého úklonu s převlá-
dajícím směrem vý chod – západ.
Kvartérní pokryv byl převážně
budován diluviálními sedimenty,
které dosahovaly mocnosti cca
0,8–3,2 m (ojediněle až 6,1 m).
Diluvia měla většinou charakter
jílů písčitých až jílů se střední
plasticitou, většinou tuhé, místy
měkké nebo pevné konzistence.
Vzhledem ke konfiguraci terénu
stékalo z přilehlých svahů do
oblasti průsmyku několik drob-
ných vodotečí, které za vodňovaly
oblast tunelového nad loží. Hla -
dina podzemní vody byla v hloubce 0,25–6 m pod terénem.
Během ražby nebyly zastiženy výraznější přítoky vody, výrub
byl suchý až vlhký. Veškerá experimentální seizmická měření
byla prováděna před mimořádnou událostí v listopadu 2009.

Seizmické měření odezvy trhací práce bylo realizováno na
železobetonové protiklenbě rekonstruovaného tunelu při pro-
vádění trhacích prací na jádře. Všech 15 měření probíhalo
v blízké zóně, tj. v tomto případě ve vzdálenostech od 10 m do
39 m od zdroje vibrací. Ve všech případech se jednalo o trhací
práce s celkovou náloží do 18 kg (mezní náloží na jeden časo-
vý stupeň byl 1 kg). Vývrty byly vrtány z počvy horní lávky
a záběr byl kolem 3 m. Všechna měření byla prováděna seiz-
mickou aparaturou Gaia2T se senzorem ViGeo2.
Silniční tunel Slivenec 

Tunel se nachází z geologického hlediska ve velmi zajímavé
a pestré oblasti. Geomorfologicky se jedná o kraj pražské plošiny
s jihovýchodně orientovaným svahem vltavského údolí, s převý-
šením až 130 m. Ražené tunely jsou situovány v jihovýchodním

Tab. 1 Informační hodnoty konstanty přenosu K [kg-1/2.m2.s-1] (podle ČSN 73 0040)
Table 1 Informative values of transmission constants K [kg-1/2.m2.s-1] (according to the CSN 73 0040)

konstanta přenosu K transmission constant K

vzdálenost l [m] podloží ze skalních a poloskalních  ostatní horniny mimo horniny
distance l [m] hornin se střední až velmi ve zvodnělém prostředí

malou hustotou diskontinuit
hard rock and weak rock other ground types, excepting
sub-grade with medium  ground in water-bearing

to very small joint spacing environment 

10 350 250

50 250 150

200 150 120

500 a více 500 and greater 120 100

Obr. 1 Velikost maximální amplitudy rychlosti kmitání generovaných při trhacích pracích v závislosti na vzdále-
nosti (vysvětlení v textu, podle [9])
Fig. 1 The size of the maximum amplitude of the velocity of oscillation generated during blasting operations, in
dependence on the distance (explanation is contained in the text, according to [9])
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křídle pražského synklinoria středočeského paleozoika, tradičně
označovaného jako barrandien. Ražené tunelové trouby byly
vedeny v ordovických a silurských horninách, které byly tekto-
nicky porušené a prostoupené zlomovými a vrásovými porucha-
mi. Jednalo se v úvodní části především o vápnité břidlice, dopl-
něné četnými vložkami vápenců, a posléze i bazaltové tufy.
Druhá polovina ražeb probíhala střídavě v břidlicích, pískov-
cích, případně tufech. Z hydrogeologického hlediska lze konsta-
tovat, že ražba tunelů po provedené průzkumné štole probíhala
již převážně v suchém horninovém prostředí. Při ražbě byly
dokumentovány pouze místy slabé průsaky podzemních vod ve
spodní klenbě jednotlivých částí tunelu. Tektonické poruchy ani
žilné struktury nebyly zdrojem podzemní vody.

Seizmické experimentální měření bylo realizováno v třípruho-
vé tunelové troubě při provádění trhací práce na jádře po vyraže-
ní kaloty. Ražba v tomto místě procházela kosovským souvrstvím
tvořeným jílovitými a jílovitopísčitými břidlicemi ve střídání
s křemennými pískovci a prachovci. Nadloží je v tomto úseku
ražby mocné 50–57 m. Hornina je bez stop alterace, zbarvení hor-
niny je původní, rovnoměrné a výrub byl zcela suchý. Hustota
diskontinuit je zde velká (D4 – vzdálenost diskontinuit 60–200
mm). Tektonické poruchy se zde nevyskytují. Celkem bylo pro-
vedeno sedm měření ve vzdálenosti od 47 m do 102 m od čelby.
Ve všech případech se jednalo o trhací práce s celkovou náloží
126 kg a mezní náloží na jeden časový stupeň 3,9 kg. Při těchto
měřeních byly použity opět seizmické aparatury Gaia2T se sen-
zory ViGeo2 a LE-3D. Senzory byly usazeny volně na počvě.
Počva byla v místě měření pouze částečně seškrábnutá a zbytky
rubaniny byly částečně zhutněny pojezdem těžké kolové náklad-
ní techniky používané pro odtěžení rubaniny.
Silniční tunel Klimkovice

Kromě realizace vlastních seizmických měření byl také zpra-
cován rozsáhlý soubor seizmických dat obsahující naměřené
maximální amplitudy rychlosti kmitání a některé parametry trha-
cích prací, který poskytla firma INSET s.r.o. Ta v průběhu celé
výstavby tunelu Klimkovice prováděla seizmický monitoring
technické seizmicity vyvolané trhacími pracemi za použití seiz-
mické aparatury National Instruments AT-MIO-64E-3 a proved-
la hodnocení seizmického zatížení okolí tunelu. Senzory byly
mimo jiné instalovány i na objektu rodinného domku č. p. 798.

Celá lokalita tunelu je tvořena sedimentárními horninami
neproduktivního karbonu-kulmu. Nejčastějším petrografickým
typem jsou jílovité sedimenty – jílovce a prachovce. Zpravidla
jsou tmavě šedé barvy, tence destičkovitě vrstevnaté, místy
i masivní. Velmi častý je výskyt flyšových souvrství, tvořených
jílovitými a písčitými horninami – drobovými pískovci a droba-
mi. Barva hornin je šedá, kdy hruběji zrnité horniny jsou vždy
světlejší. Nejméně četné jsou písčité sedimenty – droby a drobo-
vé pískovce. Tyto jsou většinou nezřetelně vrstevnaté až masiv-
ní. Velmi často obsahují drobné laminy jílů, které ukazují na
jejich vrstevnatost. Kvartérní pokryv v lokalitě tunelu je převáž-
ně tvořen deluviálními sedimenty jílovitopísčitých hlín s příměsí
úlomků matečných hornin. Obsah a velikost úlomků s hloubkou
narůstají, kdy nejhlubší vrstvy pokryvů nabývají až charakteru
hlinitých štěrků s ostrohrannými úlomky a sutí. Celková mocnost
kolísá v dosti širokém rozmezí cca od 0,90 m do 11,40 m i více.
V některých místech je téměř nerozpoznatelné rozhraní mezi
kvartérním pokryvem a zvětralým skalním podložím.

ANALÝZA KOEFICIENTŮ PŘENOSU PROSTŘEDÍ

Sarsby [9], vycházející ze vztahu (1), uvádí koeficienty přeno-
su prostředí K v rozmezí 900–4000 [kg-1/2.m2.s-1] pro hmotnost

surface. No more significant water inflows were encountered
during the course of the tunnel excavation; the tunnel was dry to
moist. All experimental seismic measurements were conducted
before the September 2009 extraordinary event. 

The seismic measurement of the response to blasting was rea-
lised on the reinforced concrete invert of the tunnel being recon-
structed, during the execution of blasting operations in the
bench. All 15 measurements were conducted in the near zone,
i.e., in this case, at the distances from the source of vibration ran-
ging from 10m to 39m. In all cases the total charge weight was
lower than 15kg (the limit charge weight per one delay step was
1kg). The blast holes were drilled from the bottom of the upper
bench and the excavation pull length was about 3m. All measu-
rements were conducted using the Gaia2T seismic apparatus
with a ViGeo2 sensor. 
The Slivenec road tunnel 

The tunnel is located in an area very interesting and varied in
terms of geology. As far as geomorphology is concerned, the
area forms the edge of the Prague plateau with the Vltava River
slope dipping toward the southeast, with the difference in eleva-
tion amounting to 130m. The mined tunnels are located in the
southeastern wing of the Prague Synclinorium of the Central
Bohemian Palaeozoic formation traditionally called the
Barrandian. The mined tunnel tubes run through Ordovician and
Silurian rock types, which were tectonically faulted and perva-
ded with faulting and folding failures. In the initial section there
was mainly calcareous shale with numerous limestone intercala-
tions, later even basalt tuffs. The second half of the tunnel exca-
vation passed alternately through shale, sandstone or, as the case
might be, through tuff. From the hydrogeological point of view
it is possible to state after the completion of the exploratory gal-
lery that the tunnels were driven mostly through a dry rock envi-
ronment. Only weak local seepage of groundwater was docu-
mented in the invert of individual sections of the tunnel during
the course of the tunnel excavation. Neither tectonic faults nor
vein structures were the sources of groundwater. 

The seismic experimental measurement was realised in the
triple-lane tunnel tube during the execution of blasting in the
bench, after the completion of the excavation of the top heading.
In the particular location, the tunnel excavation passed through
the Kosov formation, consisting of clayey and clayey-sandy
shale alternating with quartzose sandstone and siltstone. In this
tunnel excavation section, the overburden is 50-57m thick. The
rock manifests no traces of alteration, its colouring is original
and uniform; the excavation was completely dry. The spacing of
joints in this location is great (D4 – the discontinuity spacing
varying between 60mm and 200mm). Tectonic failures do not
occur here. Seven measurements were conducted in total, at the
distance from the excavation face ranging from 47m to 102m. In
all cases the blasting operations were performed using the total
weight of charges of 126kg and the limit weight per one delay
step of 3.9kg. The Gaia2T seismic apparatuses with ViGeo2 and
LE-3D sensors were again used for the measurements. The sen-
sors were placed freely on the excavation bottom. The bottom in
the location of the measurement was only partially scraped off
and remaining muck was partially compacted by trips of the
heavy wheeled trucks used for the removal of muck. 
The Klimkovice road tunnel

An extensive data file containing the measured maximum
amplitudes of vibrations and some parameters of blasting opera-
tions provided by INSET limited liability company was compi-
led in addition to the seismic measurements themselves. The
company carried out seismic monitoring of technical seismicity
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mezní nálože na jeden časový stupeň 0,4–1,6
kg, při vzdálenosti do 100 metrů, s variabil-
ním koeficientem n pohybujícím se v rozme-
zí 1,7–2,2. Konkrétní koeficienty K ke
dvěma tunelovým stavbám zmiňuje Pandula
[10]. Pro tunel Bôrik uvádí koeficienty pře-
nosu prostředí v rozmezí 60–290, při hmot-
nosti nálože 15–32 kg, pro vzdálenosti do
270 metrů a pro tunel Bánská Bystrica v roz-
mezí 35–130 při hmotnosti mezní nálože
3,125 kg pro vzdálenosti do 22 metrů. Oba
tunely jsou raženy v dolomitech, resp. vápen-
cích. Pandula vychází ze vztahu (2), v němž
je koeficient n roven jedné. Ze stejné úpravy
vztahu (2) vychází také norma ČSN 73 0040.

Pro zpracování celého souboru dat byla
zvolena zjednodušená metodika, při níž
jsou odečteny maximální hodnoty ampli-
tud rychlosti kmitání na jednotlivých slož-
kách (vertikální, horizontální radiální
a horizontální transverzální) a následně je
dopočítáno číselné maximum, čímž se sice
zanáší chyba, ale je to na straně bezpečné:

v = (vx2+vy2+vz2)0,5. (4)

Z dopočítaných prostorových složek maximálních amplitud
rychlosti kmitání byly následně spočítány konstanty přenosu
prostření K ze vztahu (3). 

Na základě normy ČSN 73 0040 byly do grafu vyneseny
teoretické koeficienty K (interpolováno po přímce) v závis-
losti na vzdálenosti od zdroje dynamického namáhání (červe-
ná čára). Tyto normové koeficienty byly konfrontovány se
spočítanými konkrétními koeficienty přenosu prostředí K pro
všechny tři sledované tunelové stavby (graf 1, 2, 3).

Jak již bylo řečeno, norma zohledňuje zobecněné vztahy.
Nezohledňuje však konkrétní parametry trhací práce, lokální
geologii apod., proto reálné koeficienty přenosu prostředí
K v uvedených případech nekorespondují s normovými. Je třeba
také vzít v úvahu, že měření v malých vzdálenostech ovlivňuje
mnohem více faktorů, než při měření ve vzdálenostech větších

induced by blasting operations using the National Instruments
AT-MIO-64E-3 apparatus during the course of the whole con-
struction of the Klimkovice tunnel and carried out the assess-
ment of the seismic loading on the tunnel surroundings. The sen-
sors were installed, among other points, even on the building of
the family house No. 798. 

The whole tunnel locality is formed by sedimentary rock types
of the non-productive Carboniferous period – the culm. The
most frequent petrographic type is represented by clayey sedi-
ments – claystone and siltstone. They are usually dark grey, thin-
ly tabularly bedded, locally even massive. The occurrence of
flysh strata formed by clayey and sandy rock types – greywacke
sandstone and greywacke - is very frequent. The rock colour is
grey, more coarse-grained rock types are always lighter. The
least frequent rock types are represented by sandy sediments –
greywacke and greywacke sandstone. The rock is mostly indi-
stinctly bedded up to massive. It very frequently contains tiny

clay laminas indicating the bedding charac-
ter. The Quaternary cover in the tunnel loca-
tion is mostly formed by deluvial sediments
of clayey sandy loams with addition of frag-
ments of parent rock. The content and size of
the fragments grow with increasing depth,
where the deepest overlying layers assume
the character of up to loamy gravel with
sharp-edged fragments and debris. The total
thickness varies within a rather wide range of
ca 0.90m to 11.40m, sometimes even more.
In some locations the interface between the
Quaternary cover and the weathered bedrock
is nearly unrecognisable. 

ANALYSIS OF COEFFICIENTS OF 
VIBRATION TRANSMISSION THROUGH
GROUND ENVIRONMENT 

Sarsby [9], proceeding from the relations-
hip (1), mentions the coefficients K of vibra-
tion transmission through a ground environ-
ment ranging from 900 to 4000 [kg-1/2.m2.s-1]
for the limit charge weight per one a delay

Graf 1 Závislost koeficientu přenosu prostředí K na vzdálenosti od zdroje dynamického namáhání pro
tunel Jablunkov – konfrontace s ČSN 73 0040 (červená čára)
Graph 1 Dependence of the coefficient K of the transmission through a ground environment on the
distance from the source of dynamical stressing for the Jablunkov tunnel – comparison with the CSN
73 0040 standard (the red line)
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Graf 2 Závislost koeficientu přenosu prostředí K na vzdálenosti od zdroje dynamického namáhání pro
tunel Slivenec – konfrontace s ČSN 73 0040 (červená čára)
Graph 2 Dependence of the coefficient K of the transmission through a ground environment on the
distance from the source of dynamical stressing for the Slivenec tunnel – comparison with the 
CSN 73 0040 standard (the red line)
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(jak již bylo uvedeno výše), pro které je tato norma primárně
koncipována.

ZÁVĚR

V příspěvku byla představena analýza koeficientu přenosu
prostředí K. Reálné koeficienty K byly získány na základě
experimentálních měření v blízké zóně na dvou tunelových
stavbách v ČR a datový soubor byl doplněn daty z rutinního
seizmického monitoringu na třetí tunelové stavbě. Za základ
interpretace měření byla zvolena analýza příslušného Lange -
for sova vztahu podle ČSN 73 0040 – Za tížení stavebních
objektů technickou seismicitou a jejich odezva. Koeficient
přenosu prostředí K (závisí mimo jiné na podmínkách
odstřelu, vlastnostech přenosového prostředí, druhu trhavi-
ny, …) nabývá ve sledovaném souboru dat hodnot z velmi
širokého intervalu (X0–X00 kg-1/2.m2.s-1). Pro každý před-
stavený případ byly tedy vypočteny dvě hodnoty konstant
přenosu K, a to pro nejmenší (K1) a největší (K2) redukova-
nou vzdálenost L/Q0.5 [m.kg-0.5] (při maximální amplitudě
rychlosti kmitání v dané redukované vzdálenosti) (tab. 2).

Graf 4 dokladuje poznatek, že pro vzdálenosti pod
50 m (tedy blízkou zónu) mají koeficienty přenosu prostře-
dí K velký rozptyl a tato závislost není dobře definovatelná.
Koe ficienty K jsou v grafu konfrontovány s empirickými hod-
notami koeficientů přenosu prostředí podle ČSN 73 0040 (čer-
vená čára) a jak je uvedeno výše, teoretické hodnoty nekores-
pondují s hodnotami reálnými.

step of 0.4 – 1.6kg, located at the
distance up to 100 metres, with
the variable coefficient n ranging
from 1.7 to 2.2. Concrete coeffi-
cients K relating to two tunnel
construction projects are mentio-
ned by Pandula [10]. Regarding
the Bôrik tunnel, he mentions
coefficients of transmission ran-
ging from 60 to 290 for the limit
charge weight of 15 – 32kg and
for the distance of up to 270m.
Regarding the Bánská Bystrica

tunnel, the coefficients vary between 35-
130 for the limit weight charge of 3.125kg
and for the distance of up to 22 metres. The
two tunnels were driven through dolomite
or limestone. Pandula proceeds from the
relationship (2), where the coefficient n is
equal to one. The CSN 73 0040 standard is
also based on the same modification of rela-
tionship (2). 

The simplified methodology which was
selected for processing the whole data file
reads the maximum values of amplitudes of
the velocity of vibration for individual com-
ponents (vertical, horizontal radial and hori-
zontal transversal) and the numeric maxi-
mum is calculated subsequently; this fact int-
roduces an error into the calculation, but it is
on the safe side:

v = (vx2+vy2+vz2)0.5. (4)

The coefficients K for the transmission
through the environment were subsequently
calculated from the relationship (3) using the

additionally calculated spatial components of the maximum
amplitudes of the vibration velocity. 

Theoretical coefficients K depending on the distance from the
source of dynamical stressing were plotted (linearly interpola-
ted) in the graph on the basis of the CSN 73 0040 standard (the
red line). These standard coefficients were compared with the
particular coefficients of transmission through ground environ-
ment calculated for all three monitored tunnel construction (see
Graphs 1, 2, 3).

As mentioned above, the standard takes into consideration
general relationships. But it does not take into consideration par-
ticular parameters of blasting operations, local geology etc. For
that reason, in the above mentioned cases, the real coefficients
K of transmission through the ground environment do not cor-
respond to the standard ones. It is also necessary to take into
consideration the fact that measurements carried out at small
distances are influenced by many more factors than in the cases
of measurements conducted at greater distances (as mentioned
above), for which this standard is primarily devised. 

CONCLUSION

The paper has introduced an analysis of coefficients K of
vibration transmission through a ground environment. The real
coefficients K were obtained on the basis of experimental mea-
surements in a near zone at two tunnel construction sites in the
Czech Republic and the data file was complemented by data obta-
ined by routine seismic monitoring of a third tunnel construction
site. The analysis of the relevant Langefors’s relationship 

Tab. 2 Přehled krajních hodnot konstanty přenosu K pro sledované tunely
Table 2 Overview of extreme values of the transmission constants K determined 

Jablunkov Slivenec Klimkovice

K1 K2 K1 K2 K1 K2

337,81 150,26 98,89 95,55 88,19 97,18

Vmax [mm.s-1] 33,78 3,85 4,16 1,85 1,9 1,5

L [m] 10 39 47 102 71,9 50,18

Q [kg] 1 3,9 2,4 0,6

Graf 3 Závislost koeficientu přenosu prostředí K na vzdálenosti od zdroje dynamického namáhání pro
tunel Klimkovice – konfrontace s ČSN 73 0040 (červená čára)
Graph 3 Dependence of the coefficient K of the transmission through a ground environment on the
distance from the source of dynamical stressing for the Klimkovice tunnel – comparison with the CSN
73 0040 standard (the red line)
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according to the CSN 73 0040 standard on
Loads on Technical Structures by Technical
Seismicity was chosen as the basis of the
interpretation of measurements. In the moni-
tored data file, the coefficient K of the trans-
mission through an environment (de pending
among other effects on the conditions of the
blasting event, properties of the transmission
environment, the kind of the explosive, ...)
assumes values varying within a very wide
interval (X0–X00 kg-1/2.m2.s-1). For that rea-
son, two values of the transmission coefficient
K were calculated, one for the smallest distan-
ce (K1) and one for the greatest reduced
distance L/Q0.5 [m.kg-0.5] (K2) (at the maxi-
mum amplitude of the oscillation at the parti-
cular reduced distance) (see Table 2). 

Graph 4 documents the finding that the
scatter of coefficients K of vibration trans-
mission through a ground environment is
great for distances under 50m (i.e. the near
zone) and this dependence is not well defina-
ble. In the graph, the coefficients K are com-
pared with empirical values of the coeffici-
ents of transmission through a ground envi-
ronment determined according to the CSN

73 0040 standard (the red line); as mentioned above, the theore-
tical values do not correspond to the real values. 
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Graf 4 Empirické závislosti koeficientu přenosu prostředí K na vzdálenosti pro data ze tří sledovaných
tunelů – konfrontace s ČSN 73 0040 (červená čára)
Graph 4 Empirical dependences of the coefficient K of the transmission through a ground environ-
ment on the distance for the data obtained from the three monitored tunnel construction sites – com-
parison with the CSN 73 0040 standard (the red line) 
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