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Anotace 

Bertóková, D.: Analýza opotřebení vrtných nástrojů při lomovém dobývání surovin. 

Ostrava, 2015. 46 s. VŠB – TU Ostrava Fakulta hornicko - geologická. Vedoucí diplomové 

práce doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. 

 Ve své diplomové práci se zaměřuji na zhodnocení různých vrtacích souprav a 

vrtného nářadí, které jsou těžebními společnostmi využívané k vrtacím prácím za 

účelem zhotovení vývrtů pro trhací práce. Dále jsou zde popsány nejčastěji těžené horniny 

v České republice, od nichž se odvíjí celková ekonomická analýza opotřebení vrtných 

nástrojů v těchto horninách.  

Klíčová slova: vrtná souprava, droba, čedič, vápenec, korunky, vrtání 

 

Summary 

Bertóková, D.: Analysis of wear of drilling tool at quarrying of raw materials. Ostrava, 

2015. 46 pages. VŠB – TU Ostrava Faculty of Mining and Geology. Leader of dissertation 

thesis doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.  

In my thesis I focuses on the description of the variol drilling rigs and drilling tools, 

which are used by mining companies to drill works for the purpose of making holes for 

blasting. There are also described most often quarried rock in Czech Republic, underpin 

overall economic analysis of drilling tool wear in these rocks. 

Keywords: drill rig, greywacke , basalt, limestone, bits, drilling 
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1 Úvod 

Má diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení opotřebení vrtných nástrojů a 

popis dobývacích metod těžby surovin uskutečňovaných na tenké vrstvě zemské kůry. Pro 

potřeby stavební výroby je analýza přehledně orientována na povrchovou hromadnou těžbu 

surovin, základní metody vrtání hornin a trhacích prací pro povrchové dobývaní. Lomové 

dobývání má různé fáze přípravy, odlišují se při dobývání nezpevněných, či pevných 

surovin včetně rozpojování, nakládání a technologické dopravy prováděné na povrchu. 

Podnikání ve stavebnictví úzce souvisí s rozvojem ekonomiky a budováním 

infrastruktury. České stavebnictví v roce 2014 prolomilo předchozí krizi a po pěti letech 

neustálých poklesů poprvé vzrostlo o 2,3 %. Rok 2015 bude dalším rokem mírného 

oživování sektoru ( růst o 4 %). Základem tohoto vývoje budou nejen rostoucí investice 

z veřejného, ale i privátního sektorů. Další, pozvolné zlepšování výkonu stavebnictví se 

očekává v roce 2016 ( o 3,6 %). Součástí tohoto oboru jsou i vrtací a trhací práce hornin. 

[1] 

Práce má dopomoct některým společnostem, které využívají technicky zastaralé 

vrtací soupravy s vysokým opotřebením vrtných nástrojů, jejichž ekonomie  a přístup 

k životnímu prostředí neodpovídá požadavkům současné doby. 
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2 Cíl práce 

Cílem této práce je analyzovat vrtací soupravy a vrtné nářadí, které využívá mnoho firem pro 

vrtací a trhací práce. Celkové vyhodnocení určitých souprav, na které je práce zaměřená, může 

rozšířit pohled a seznámit se s určitými druhy, které se používají v kamenolomech. Některé 

společnosti využívají starých vrtacích souprav, jejich náklady na provoz a dobývaný materiál je 

z toho důvodu ekonomicky nevýhodný. Zastaralé vrtací soupravy jsou rovněž nevhodné pro 

životní prostředí. Ve své diplomové práci proto hodnotím jednotlivé vrtací soupravy a nářadí a 

jejich vliv na různý horninový materiál, abych přiblížila o kolik a jak velké je opotřebení. 

Analýza se týká různých vrtných nářadí od různých firem, které nářadí vyrábí a dodávají.  

Analýza má ulehčit rozhodování a má doporučit, které nářadí a vrtná souprava je vhodná pro 

spokojenost společnosti a pro ekonomickou a environmentální situaci. 

Na konci celé diplomové práci je souhrn všech poznatků a popisů a vhodné doporučení vrtné 

soupravy, která byla důsledně analyzována a popsána ve všech směrech. 
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3 Charakteristika společnosti Cemdest s.r.o. 

Předmětem činnosti výše uvedené společnosti je provádění vrtných a trhacích prací 

v lomech pro své smluvní partnery. 

Společnost Cemdest s.r.o. byla založena roku 1995 za účelem privatizace části 

podniku Cement Hranice, akciová společnost. Hlavním mottem založené společnosti bylo 

a stále je poskytovat těžařům výše uvedené služby. 

Společnost se za více než 15 let působení na trhu rozrostla na čtyřnásobek. 

K prvnímu zákazníku Cement Hranice, akciová společnost, přibyly v roce 2001 

Kamenolomy Bohučovice a Nejdek skupiny Morava – Sever společnosti Kamenolomy ČR 

s.r.o. K těmto zákazníkům v roce 2002 přibylo provádění vrtacích a trhacích prací 

v lomech Bílčice a Kobylí. Od roku 2003 společnost zabezpečuje tuto činnost i v oblasti 

Morava – Střed, a to v kamenolomech Podhůra a Kozí vrch. Tyto lokality byly v roce 2009 

rozšířeny o Kamenolomy Valšov, Hanušovice, Horní Žleb a v roce 2010 Kamenolom 

Veselíčko. 

Během let 2006 a 2007 Cemdest s.r.o. investoval 27 milionů Kč do rozšíření a 

modernizace strojů a zařízení. Další modernizace strojového parku přišla v roce 2008 – 

2009 kdy bylo proinvestováno 17 milionů Kč. Společnost je tak vybavena vlastní 

technikou v potřebném množství a kvalitě strojů, na vysoké technické a užitkové úrovni. 

[2] 

3.1 Vrtací stroje společnosti Cemdest s.r.o. 

Hlavní součástí těžební činnosti jsou vrtací práce v rámci přípravy trhacích prací, 

které se provádí při dobývání pevných hornin v kamenolomech a na některých lomech 

silikátových surovin (např. sklářské a slévárenské písky, jílovce aj). Vrty pro trhací práce 

jsou prováděny v kamenolomech za účelem zhotovení vývrtů pro táhlé vývrtové nálože, 

které se liší délkou a profilem, a to pro odstřely řadové, clonové a plošné. K vrtání 

používáme různé způsoby, které se odlišují jak vlastním procesem rozpojování, tak 

funkčními i mechanickými charakteristikami vrtacího zařízení. [3] 

Způsoby vrtání rozdělujeme do dvou základních skupin: 



Denisa Bertóková: Analýza opotřebení vrtných nástrojů při lomovém dobývání surovin 

2015  12 

 

 mechanické (nárazem, řezáním, obrusem), 

 fyzikální (teplem, vodním paprskem, laserem apod.). 

Pro uplatnění v lomových provozech má zásadní význam rozpojování pomocí 

mechanického působení na horninu. Na tu má vliv několik faktorů z hlediska: 

 druhu horniny (struktura, textura, pružnost, plastičnost, tvrdost, pevnost 

v tahu resp. v tlaku, smyku apod.), 

 vrtné nástroje (počet břitů, ostrost, řezný úhel apod.), 

 technologie vrtání (přítlačná síla, počet otáček, vynášení rozrušené horniny 

z vrtu, způsob chlazení nástroje, úklon vrtu apod.). [3] 

Druhy vrtacích prací: 

 nárazové vrtání je založeno na principu rozrušování horniny úderem dláta o 

velké hmotnosti, které dopadá na čelbu vrtu. Užití tohoto způsobu je 

minimální. 

 příklepné vrtání je nejpoužívanějším druhem vrtání vrubovým rozpojováním, 

kde břit nástroje vniká do horniny působením kinetické energie od úderu části 

vrtacího kladiva na horní konec nástroje a po každém příklepu nástroj od 

horniny odskočí a pootočí se. 

Rozeznává se příklepné vrtání s vnějším nebo ponorným kladivem: 

 příklepné vrtání vnějším kladivem je založeno na využití těžkého 

sáňového kladiva a nástavného soutyčí na přestavitelné lafetě. Vrtací 

kladivo zůstává vně vrtu a do vrtu postupuje pouze vrtací nástroj, tj. vrtací 

tyč s korunkou. Nevýhodou je tlumení rázu a tím méně účinný přenos 

rázové energie na dno vrtu při prodlužování soutyčí se zvětšující se 

hloubkou vrtu. 

 příklepné vrtání ponorným kladivem využívá systém vrtacího kladiva, 

které postupuje do vrtu na čele soutyčí těsně za vrtací korunkou. Tím je 

zajištěna stálá a minimální vzdálenost kladiva od břitu vrtací korunky. 

 rotačně řezné vrtání je způsob vrtání, při kterém vnikají břity nástroje do 

horniny a odřezávají třísku. Vrtné soutyčí je opatřeno řeznými vrtacími 

korunkami se symetricky spirálovitě nebo excentricky uspořádanými břity 
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( jedno, dvou i vícestupňové) podle druhu vrtané horniny a průměru vrtu. 

Tohoto způsobu vrtání se používá v horninách s nízkou pevností, tj. 

v měkkých a středně tvrdých. 

 valivé vrtání je způsob vrtání, při kterém se otáčí valivé dláto na čelbě 

vrtu. Valivé dláto je opatřeno několika ozubenými kotouči, nejčastěji 

kuželového tvaru, které při odvalování po čelbě vrtu hroty vnikají do 

horniny a způsobují její rozrušení. Hroty a výstupky na povrchu 

pracovních orgánů mají tvar zubů ( zpevněné uzavřenými slinutými 

karbidy) nebo polokulovitých výstupků a jsou používány pro vrtání 

v měkkých  až středně tvrdých horninách. 

 rotačně příklepné vrtání je způsob kombinovaného vrtání příklepného a 

rotačně řezného, kde vrtací nástroj na dně vrtu vytváří příklepným 

způsobem vrub v hornině a při otáčení je neustále přitlačován a tím 

horninu odřezává v třískách. Vrtání probíhá kontinuálně a umožňuje 

dosažení vyšších vrtných rychlostí. [3] 

Společnost Cemdest s.r.o. je vybavena třemi vrtnými soupravami, a to stroji Atlas 

Copco. Tato společnost je popředním světovým dodavatelem technologických zařízení pro 

průmysl a stavebnictví. 

 

Obrázek 1: Pohled na vrtací soupravu v kamenolomu Bílčice; Zdroj vlastní 
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3.1.1 Vrtací souprava Atlas Copco ROC D9C 

Hydraulická pásová vrtací souprava s horním kladivem je schopná vrtat do hloubky 

30 m, minimálně průměru je 76 – 115 mm. 

Souprava byla modernizována novou verzí softwaru, která se vyznačuje vysokou 

produktivitou, šetrností k životnímu prostředí, vynikající bezpečností a ergonomií, a 

dokumentací pracovních postupů.. Souprava nabízí zdaleka nejlepší kontrolu horního 

kladiva pro špičkové vrtné soupravy na trhu. Volitelná „ztišená souprava“ umožňuje, že 

může být použita ve vyhrazených městských oblastech. [4] 

Významné změny byly provedeny v standardní a volitelné výbavě. Systém „vodní 

mlhy“ je k dispozici pro stabilizaci otvorů ve stěnách, kdy se vrtá v typově horších 

horninách. Do tohoto systému lze použít i různé chemické přípravky, které zajistí 

vymazání samotného vrtu. To zahrnuje tlakovou nádrž s vodou o objemu 120 litrů, která je 

připojená přímo ke vzdušnému proplachování. Uvnitř kabiny se nachází software, který 

určuje průměr, sklon a hloubku vrtu. Přístroj tedy zajišťuje přesné vrtání a to buď šikmé, 

nebo horizontální, také je zvýšená bezpečnost a snižování výrobních nákladů. 

Hladina hluku s tlumičem SmartRig je přibližně o 10 dB (A) nižší než u jiných 

vrtacích souprav. Tlumič SmartRig je jeden z nejtišších na světě. Souprava je vhodná pro 

stavební práce v omezených lokalitách v městských oblastech. Systém se skládá z několika 

složek, které snižují celkovou hladinu hluku. 

Souprava s motorem Stage 31 Tier III dodává optimální množství energie při každém 

vrtání. Ten umožňuje snížit spotřebu paliva až o 30% ve srovnání s podobnými soupravami 

na trhu. [4] 
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Obrázek 2: Parametry vrtné soupravy ROC D9C; Zdroj [4] 

 

3.1.2 Vrtací souprava Atlas Copco ROC F9C 

Atlas Copco ROC F9C s horním( vnějším) kladivem je využívaná pro rychlé 

velkokapacitní vrtání v náročných horninách. Snižuje vibrace a hladinu hluku. Souprava je 

schopná vrtat do hloubky 30 m o průměru 76 – 127 mm, je určená pro vrtání vrtů pro 

clonové odstřely v lomech a pro vrtání děr pro odstřely na stavbách v nejtvrdších 

horninách. 

Povrchová souprava je vybavena výkonným dieselovým motorem CAT, který má 

vyšší výkon než předchozí soupravy, ve srovnání např. se soupravou Atlas Copco ROC F7 

má motor o 35% vyšší výkon o 31% větší obsah motoru. V dnešní době se tato vrtná 

souprava už nevyrábí. 

Specifikace vrtné soupravy: 

 231 kW (313 hp) dieselový motor Caterpillar, vodou chlazený , 

který pohání hydraulickou soupravu a kompresor, který poskytuje 

více než dostatečný výkon pro kvalitní vrtání, 
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 Atlas Copco je vybaven šroubový kompresorem o kapacitě 213 l/s a 

tlaku 12 bar, který poskytuje vynikající dodávku vzduchu, pro čisté 

vrty, které lze dále snadno nabíjet, 

 pro lepší vedení vrtu je použita zaváděcí vrtací tyč ( ø 60, 76, 89 

mm), tím snižuje náklady pro trhací práce a optimalizuje vrtání děr.  

Ergonomicky uzavřená kabina pro obsluhu s nízkou hladinou hluku poskytuje 

vynikající viditelnost při vrtání a ovládání stroje při vrtání vrtů. Ovládací prvky jsou 

umístěny v opěradlech sedadla obsluhy za účelem větší bezpečnosti. Kabina je schválena 

ROPS/FOPS. 

Souprava ROC F9 C je vybavena výkonným povrchovým hydraulickým kladivem 

zařízením COP 2560 EX řady COP,  který představuje unikátní tlumící systém, který 

zajišťuje delší životnost vrtacího nářadí a vyšší rychlost vrtání. 

Souprava byla vyvinuta pro lomy, které kladou mimořádně vysoké nároky na 

produktivitu. K dispozici je výbava pro horizontální vrtání se snadnou údržbou. Souprava 

se vyznačuje jednoduchou obsluhou a klade minimální nároky na údržbu. 

Souprava je navržena tak, aby usnadnila přístup k obtížnějšímu vrtání. Maximální 

rychlost pojezdu je 3,6 km/h (2.2 mph), schopnost stoupání je 20°, kmitání je +/- 10°a 

světelnost je 410 mm. [5] 

 

3.1.3 Vrtací souprava Atlas Copco ROC F6C 

Souprava Atlas Copco určená pro povrchové vrtání, s vrtným rozsahem 85 – 127 mm 

a vybavena ponorným kladivem, byla zavedena na trh v roce 1996. 

Je doporučeno, aby souprava ROC F6C byla vybavena vrtným kladivem z COP 34 a 

sérií 44. Tato vrtná kladiva mají vnitřní energetický systém, který umožňuje vyšší úroveň 

výkonu, aniž by bylo zvýšeno opotřebení vrtných nářadí a kladiva. Musí vytvořit ideální 

rovnováhu rychlého pronikání do svislých vrtů a při zajištění potřebné kvality. 

Vrtací trubky průměru 76 mm o délce 4 000 mm zajišťují ideální vedení vrtného 

nástroje v průběhu vrtání. [6] 
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Provoz ROC F6C má velkou výkonnou rezervu, což má za následek menší namáhání 

zařízení. Je to výkonný 170 kW CAT V6, přeplňovaný a vodou chlazený, diesel 

umožňující optimální vrtání a výplachovou kapacitu v každé horninové formaci a vrtného 

otvoru. Výkonná rezerva je 15% a víc. 

Kompresor je Atlas Copco se šroubovým kompresorem XAH 140 poskytuje tlak 

vzduchu 7 – 14 barů a výkon 188 l/s. Vestavěné funkce ROC F6C zahrnují mimořádné 

manévrovací a terénní vlastnosti, které jsou důležité pro časově efektní vrtání. Vysoký 

výkon, dokonalá rovnováha soupravy, široké pásy přispívá k rychlému a bezpečnému 

pohybování na obtížných pracovištích. [6] 

Kabina operátora nabízí k obsluze soupravy novější pracovní prostředí. Čelní sklo 

nabízí vynikající přehled o provozu. Ovládací prvky, dříve umístěny v přední části 

obsluhy, byly umístěny ve dvou područkách. Všechny hydraulické ventily a hadice byly 

přesunuty mimo kabinu, což eliminuje zápach oleje a vibrace ventilu uvnitř. Hladina 

akustického hluku uvnitř kabiny je snížená na 80dB (A). 

Kabina splňuje všechny mezinárodní a evropské bezpečnostní normy, včetně ROPS 

(Ochrana při převrácení) a FOPS (Ochrana před padajícími předměty). [6] 

3.2 Vrtné nářadí 

Společnost Cemdest s.r.o. využívá různých vrtných nářadí od různých dodavatelů, 

v diplomové práci je zaměření a popis výrobků od společnosti Atlas Copco. 

3.2.1 Korunky 

Společnost Atlas Copco používá ucelenou řadu DTH vrtacích korunek, aby 

odpovídaly všem myslitelným požadavkům zákazníku. Většina korunek je vyrobena 

z kvalitní legované oceli, jsou velmi jemně opracované, tepelně zpracované na 

požadovanou tvrdost, s ohledem k povrchu kompresní odolnosti proti opotřebení, a jsou 

vybaveny přesnými roubíky. [7] 

K dispozici jsou tyto základní korunky:  

- kombinovaná korunka ( kulové/ balistické roubíky – SpeedBit), 

- vydutý střed čela korunky ( kulové/ balistické roubíky – Concave), 
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- kované čelo do měkkých hornin ( RocketBit). 

Dále je odlišnost v čele vrtné korunky: 

- rovné čelo ( flat front), 

- čelo uprostřed zahloubené ( drop center). 

A konečné rozdíly jsou v těle vrtné korunky: 

- hladké ( normal skirt), 

- zpětný řez ( drážky pro vyhrabávání korunky - retrac skirt) 

- částečný zpětný řez 

Tyto korunky jsou určeny pro specifické aplikace, pro všechny typy hornin dle tvrdosti. 

 

Obrázek 3:Typy vrtacích korunek pro vhodně tvrdou horninu; Zdroj [7] 

Životnost vrtných korunek a rychlost vrtání jsou nejdůležitějšími kritérii při výběru 

správné korunky pro konkrétní aplikaci. Ve většině případů je kladen důraz na 

produktivitu, tudíž použijeme kulovou a konvexní balistickou korunku. Tyto korunky jsou 

vhodnější, pro zajištění přesnosti řezu roubíky s minimem poruch. [7] 

 V tvrdých a abrazivních podmínkách ploché konstrukce nabízí lepší životnost, kdy 

korunky mají dostatečný rozchod mezi řádky s velkými kulovitými roubíky, které lze 

snadno přebrousit a udržovat. Kombinovaná korunka ( SpeedBit) nabízí vyšší produktivitu 

stejného průměru jako korunku s rovným čelem ( Flant front), ale s balistickými roubíky 

na přední straně pro rychlejší průnik. Alternativou je konkávní konstrukce s kulovými 

roubíky. [7] 
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Korunka s kovaným čelem do měkkých hornin ( RocketBit) může mít na sobě balistické 

roubíky, které jsou určeny k použití v měkkých až středně tvrdých horninách, kde o tvrdší 

horninu mohou být zlomeny nebo mohou být dodány s kulovitými roubíky pro tvrdé a 

abrazivní formace. Korunky jsou vyrobeny tak, aby vyhovovaly všem průměrům horních a 

spodních kladiv. [7] 

 

 

Obrázek 4: Typy vrtných korunek; Zdroj Atlas [7] 

3.2.2 Tyče 

Prodlužovací vrtací týče jsou určeny pro vrtání dlouhých vrtů s postupným 

prodlužováním a spojováním vrtacích tyčí spojníky ( vrtací soutyčí). Nejvíce rozšířený 

způsob spojení je přes jednoduchý oblý závit, který bývá zejména při použití saňových 

vrtacích kladiv s velkým vyvozovaným kroutícím momentem nahrazován dvouchodým 

závitem s upravenou geometrií pro snadnější demontáž spoje. [8] 

U vrtacích tyčí se závitem je to právě závit, který je nejvíce namáhaný, což určuje 

životnost vrtací tyče. Pro zvýšení životnosti jsou závity tepelně upravovány a dnes řešeny 

tandemovou konstrukcí závitového spoje vrtacích tyčí. Je to v podstatě zdvojena standardní 

délka závitové části obou konců prodlužovací vrtací tyče. [8] 
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Dříve používané průměry vrtacích tyčí 38 mm a 45 mm se v současné době používají 

spíše výjimečně. Nejčastěji je to 51 mm nebo 60 mm, kde spojení těla tyče se závitovou 

částí je provedeno pomocí frikčního sváření ( tření). Dále se používá tzv. úvodní zesílená 

tyč o průměru 60, 76, 87 mm, která je v soutyčí umístěná jako první hned za vrtací 

korunkou. Zlepšuje přímost vývrtu. Pro životnost tyčí a také rychlost vrtání je 

nejdůležitější přímost vrtu. Dobrá životnost tyče je odvrtání více než 20 000m. Počítá se od 

nasazení tyče jako první v soutyčí. [9] 

3.2.3 Adaptéry 

Adaptéry jsou používány k přechodům mezi vrtacími tyčemi a korunkami, kladivem 

a strojem. 

Na pracovišti existuje možnost, že bude potřeba použít různé typy tyčí s rozdílnými 

závity. Adaptéry Secoroc společnosti Atlas Copco nabízejí právě pro tento případ ideální 

doplněk vybavení. Bez ohledu na typ a velikosti závitů je vždy k dispozici adaptér pro 

bezpečné spojení soutyčí. [8] 

Zatímco každá složka ve vrtné koloně je zásadní, všechny musí být navrženy tak, aby 

závit adaptéru přenášel vliv energie z vrtacího kladiva, tak i točivý moment do vrtné 

kolony bez nějakých ztrát. Musí vydržet a přenášet až 6 300 úderů za minutu z pístu 

nepřetržitě, a to s velkou vytrvalostí a  spolehlivostí. Toto platí pouze pro vrchní 

hydraulické kladivo. [8] 

 

Obrázek 5: Adaptéry pro ponorné kladivo; Zdroj [11] 
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4 Charakteristika dobývaných surovin 

Hornina je nehomogenní, tj. skládá se z různých minerálů, lišících se vzájemně svým 

chemickým složením (atomovou stavbou a pravidelným nebo nepravidelným rozmístěním 

v prostoru). Chemické složení hornin na rozdíl od minerálů je variabilní a nelze je vyjádřit 

chemickým vzorcem. Minerální složení a stavba hornin souvisí vždy bezprostředně 

s geologickými pochody, při jejich vzniku. 

Podle původu a způsobu vzniku se rozlišují tři základní kategorie hornin: 

 horniny magmatické (vyvřelé) – vznikají krystalizací přirozené silikátové 

taveniny – magmatu, 

 horniny sedimentární (usazené) – vznikají usazováním produktů zvětrávání 

starších hornin nebo usazováním částic organického původu, nebo 

chemickým vysrážením, 

 horniny metamorfované (přeměněné) – vznikají překrystalováním hornin 

vyvřelých a usazených. [9] 

Technologické vlastnosti hornin představují projev hornin při jejich uvolňování, 

rozpojování a opracovávání různými technologickými způsoby. Rozpojitelnost je první 

vlastnost horniny, se kterou se ve vrtné praxi setkáváme, projevující se v technologickém 

rozpojovacím procesu. 

V rozpojitelnosti hornin se uplatňují ty vlastnosti hornin, které významně ovlivňují 

vlastní proces vrtání a které se v průběhu hloubení vrtu mění v závislosti na geologickém 

profilu zájmové oblasti. Patří sem: 

a) technologické vlastnosti hornin: 

 tvrdost, 

 abrazivnost, 

 rozpojitelnost, 

b) mechanické vlastnosti hornin: 

 pevnostní vlastnosti hornin (pevnosti tlakové – redukovaná pevnost 

vtlačená, pevnost v prostém tlaku, pevnosti tečné – smyková a střižná 

pevnost), 
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 přetvárné pevnosti hornin (moduly pružnosti hornin, energetická 

bilance hornin). [10] 

4.1 Kamenolom Bohučovice 

Ložisko je situováno v kulmu Nízkého Jeseníku mezi obcemi Bohučovice a 

Jakubčovice, vlastní lom je otevřen ve výrazném svahu (orientované západním směrem), 

severozápadně od lokální rozvodnice, tvořené vrcholovým hřbetem kóty Přílet (512 m 

n.m.) mezi vodotečemi  Záviliším a Raduňkou. [11] 

4.1.1 Geologie lomu Bohučovice 

Geologické podloží lokality je vytvářeno horninami paleozoického stáří (kulm), které 

jsou představovány hradeckými vrstvami – drobami, prachovci a břidlicemi. V jejich 

nadloží jsou uloženy deluviální sedimenty, tvořené žlutohnědými až šedými hlínami, 

s úlomky kulmských hornin. Mocnost kvartéru nepřesahuje 3,5 m, na bázi lomu a na 

patrech je kvartér zcela odtěžen. Podíl drob je v prostoru lomu dominantní, proplástky 

břidlic převážně nedosahují mocnosti nad 0,5 m. Droby jsou střednězrnné až jemnozrnné, 

vyskytují se v nich kalcitové a ankeritové žilky. Břidlice jsou jílovité se zvýšeným 

uhelným podílem příměsi, jako příměs se lokálně vyskytuje pyrit. Hradecké souvrství 

dosahuje dle získaných podkladů mocnosti až 800 m a hlouběji přechází do souvrství 

moravického a později do devonu. Tyto stratigrafické jednotky však vzhledem ke svým 

hloubkám nebyly jejich průzkumem zastiženy. [11] 

4.1.2 Hydrogeologická charakteristika 

Vzhledem k typu zastoupení uložených hornin nelze očekávat výrazné zvodnění 

v kulmských komplexech, přípovrchová zóna je však v dané oblasti dotována poměrně 

z bohatých srážek, a proto tu lze očekávat pouze mělké zvodnění kvartéru v eluviích a 

deluviích a dále zvodnění hlubšího oběhu vod s výrazně puklinovou propustností. 

Kvartérní zvodnění jsou od povrchu izolovány jílovitými a jílovotopísčitými hlínami a 

jejich vydatnost a výskyt je výrazně vázána na atmosférické srážky. Hlubší oběh vod je 

vázán na otevřené systémy puklin, intenzita oběhu je závislá na stupni rozpukanosti a na 

otevřenosti puklinových systémů. Hydraulický sklon lokality je dle staršího ložiskového 

průzkumu cca 10 % od východu k západu. Infiltrační oblastí je celý severovýchodní svah 
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potoka. Záviliší až k hydrologickému rozvodí s Raduňkou (hydrogeologické pořadí 2-02-

02-075). Na jihozápadním okraji lomu (nadm. výška cca 424 m n. m.) byl odvrtán 

vystrojený vrt HV-11 (Vodní zdroje, 1988) do hloubky 100 m (vystrojený průměr 216 – 

168 mm), provedenými čerpacími zkouškami byl stanoven koeficient filtrace na hodnotu 

            m/s, v úrovni 30 m pod terénem byla zjištěna vydatnost v závěru čerpací 

zkoušky na hodnotě 2,0 l/s. 

Na lokalitě není využívaný vodní zdroj, samotné provozní zařízení lomu je 

zásobováno ze studny cca 500 m SV od vjezdu na lokalitu, voda není v kvalitě pro 

ukazatele pitné vody. 

V lomu jsou patrné výrony vody v pásmu puklin na východní stěně, v ose synklinály 

na severní stěně a také od západního svahu, kde při patě dochází k trvalé akumulaci vodní 

plochy až do velikosti rybníčku (dlouhodobější a trvalý výskyt vodní plochy dokazuje 

existence vodomilné vegetace), přítok v dané hloubkové úrovni spodní etáže, tj. 414 m n. 

m., odvodnění se uskutečňuje erozním korytem uprostřed svahu, toto koryto obsahuje i 

zatrubněný výtok z prostoru lomu, který vyúsťuje až těsně nad údolnicí potoka. Přitom 

Záviliší  je nejvýraznější a prakticky jedinou vodotečí v blízkém okolí, protéká ve 

vzdálenosti 400 m západně od ústí obslužné komunikace do spodního patra lomu. 

Dle hydrogeologické rajonizace se jedná o rajón č. 661 – Kulm Nízkého Jeseníku 

s převahou kulmických hornin a převážně puklinovou propustností. [11] 

  

4.1.3 Mineralogické složení moravské droby 

Obsahuje hojné úlomky jiných hornin, živce a křemene. Matrix je z jílu, chloritu, 

křemene a pyritu, avšak nerosty jsou příliš malé, než aby byly viditelné pouhým okem. 

Struktura: Jednotlivé vzorky droby bývají málo vytříděné, s velmi kolísavou 

velikostí zrn. Pro větší kusy je však typický obsah velmi ostrohranných zrn v jemnozrnné 

základní hmotě. 

Původ: Jde o mořský sediment. Vzniká z kašovité směsi sedimentů usazených 

v hlubokooceánském prostředí daleko pronikajícími vodními toky. V tomto případě 

mohou horniny vykazovat různé sedimentační jevy. [12] 
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4.2 Kamenolom Bílčice 

Kamenolom Bílčice se nachází na katastru stejnojmenné obce, na JV svazích 

výrazného hřbetu protaženého SZ – JV směrem, zvaného Polesná – asi 1,5 km SSZ od 

obce. [13] 

4.2.1 Geologie lomu Bílčice 

Čedičové výskyty Nízkého Jeseníku jsou součástí středoevropské vulkanické 

provincie. Největší sopečný výskyt je Velký Roudný. Zkoumané ložisko kamene se 

nachází ve střední části lávového proudu Chřibského lesa při jeho JZ okraji. Ložiskovou 

substanci představují vesměs čediče. 

Na základě odlučnosti hornin v lomové stěně lze rozčlenit čediče na tlustě 

sloupcovité (vyskytují se převážně ve svrchních partiích lomové stěny), nepravidelně 

balvanitě rozpukané (spodní polovina SZ části lomové stěny) a výrazně lavicovitě odlučné 

čediče (při patě lomové stěny v její střední a JV části).  

Podloží vulkanogenních hornin v prostoru zkoumaného ložiska tvoří z části kvartérní 

štěrky a tmavě šedé laminárně zvrstvené moravické břidlice.  

Z hlediska technologického lze olivinický čedič a analcimový bazanit, které tvoří 

ložiskovou výplň, považovat za jediný surovinový typ. V zásadě lze horniny sloupkovitě 

charakterizovat jako kvalitnější, zatímco čediče hráškovitě rozpadavé se projevují 

zhoršenými výsledky při zkouškách trvanlivosti a mrazuvzdornosti, které je řadí do II.  

jakostní třídy či mimořádně i mimo normové ukazatele. [13] 

4.2.2 Hydrogeologická charakteristika 

Hydrogeologické poměry ložiskového tělesa -  jsou výsledkem jeho geologicko – 

morfologické polohy. Svou polohou a formou – výplní koryta fosilního toku řeky 

Moravice a jeho přehloubením v daleko nejpropustnějších moravických jílovitých 

břidlicích, jsou díky intenzivnímu rozpukání jediným významnějším prostředím. 

Propustnosti puklinového kolektoru jsou ovšem nízké, koeficient filtrace řádu 

       , případně ještě nižší. Nepropustné podloží a okolí způsobuje relativní izolaci 

obzoru od okolí a v prostoru ložiska brání spojitost obzoru s vodotečí, tekoucí už po 

moravických břidlicích. [13] 
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Současná těžba na kótě 505 m n. m. bude bez vážných problémů jako dosud, 

s likvidací přívalových dešťů. Při zahlubování další těžební etáže na kótu 485 m n. m. bude 

v jižním prostoru lomu u vodoteče Lesná vybudován systém usazovací nádrže, odlučovače 

ropných látek, a zatrubněného, a z malé části otevřeného, příkopu do zmiňované vodoteče, 

která je pravobřežním přítokem Moravice, jenž vtéká do vodního díla Kružberk. 

Samozřejmě k tomuto sytému budou dle potřeby vybudovány odvodňovací příkopy na 

odtažení vody z prostoru kamenolomu (hlavně na spodní těžební etáži). [13] 

4.2.3 Mineralogické složení čediče 

Bazická vulkanická hornina sestávající z vápenatého plagioklasu a pyroxenu je 

nejhojnější ze všech typů láv. Téměř vždy jsou přítomné apatit a magnetit a může se 

vyskytovat také olivín. 

Struktura: Jemnozrnná hornina má krystaly jak idiomorfní, tak alotriomorfní. 

Krystaly nejsou však snadno viditelné – musíme použít lupu. 

Původ: Vzniká chladnutím velmi pohyblivých bazaltových láv. Vzhledem k jejich 

viskozitě mohou tvořit velmi mocné lávové příkrovy. Čedič je velmi rozšířen 

v kontinentálních oblastech a zároveň je nejdůležitější horninou oceánského dna. [12] 

 

Obrázek 6: Dokumentace lomu Bílčice;Zdroj Kamenolomy Čr 
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4.3 Cement Hranice a.s. 

Provoz v hranické cementárně byl zahájen v dubnu roku 1954 s roční kapacitou 

114 000 tun slínku. Postupně se denní kapacita zvyšovala na produkci 3 000 tun slínku, 

struskoportlandského cementu, a dále ucelenou škálu maltovinových pojiv. 

Výrobní zařízení Cement Hranice, akciová společnost, prošlo v letech 1987 – 1992 

rozsáhlou modernizací, díky níž se hranický závod v 90. letech zařadil mezi továrny s 

nejmodernějšími cementářskými technologiemi v Evropě. [14] 

4.3.1 Geologie lomu Hranice 

Ložisko Hranice se nachází v okrese Přerov na katastrálním území obcí Hranice, 

Hluzov a Černotín. Je tvořeno plochým návrším Hluzovského kopce s relativním 

převýšením 110 m (absolutní výška je 360 m n. m). Má tvar protáhlý ve směru S – J, délka 

je cca 3 km, šířka je 0,6 – 1 km. 

Ložisko tvoří dva základní typy cementářských surovin: 

- karbonátové suroviny – různé typy vápenců stáří starší devon až spodní karbon 

- sialitické korekce  - neogenní sedimenty karpatské serie a kvarterní sedimenty. 

[15] 

Karbonátové suroviny představují: 

- vilémovské vápence (korálové), 

- křtinské vápence (hlíznaté), 

- plástevné vápence (laminované), 

- organodetritické vápence, 

- lažánecké vápence, 

- vápencová brekcie, 

- černotínské slepence, 

- výplně krasových dutin. 

Silalitické suroviny představují: 

- neogenní – jíly, 

- vápnité a písčité jíly, 

- pískovce, 
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- písčitojílové štěrky, 

- kvarterní – soliflukční prohnětené slíny a jíly, 

- suťové hlíny a sutě. [15] 

4.3.2 Hydrogeologická charakteristika 

Ložisko je odvodňováno řekou Bečvou a jejími přítoky. Hladina podzemních vod je 

volná a pohybuje se v rozmezí 264 – 350 m n. m. U zahloubení lomu pod úrovní terénu 

dochází k hromadění dešťových srážek na bázi lomu. Pro shromažďování těchto srážek je 

na etáži 270 vybudována akumulační nádrž. Pro odčerpání vody je zde zřízena čerpací 

stanice. [15] 

4.3.3 Mineralogické složení vápence 

Většina vápenců vznikla usazením vápnitých schránek živočichů a rostlin hlavně 

v mořských sedimentačních pánvích. Tyto vápence nazýváme organogenní. V malém 

množství se vápence vylučovaly z vodných roztoků v krasových krajinách. 

Vápence se při metamorfóze mění na krystalické vápence. Stavba je nejčastěji 

granoblastická, dlažební nebo zubovitá. Jsou nejrůznějších barev: nejčastěji jsou bílé 

a šedé, mohou být červené, hnědé, černé, namodralé i nejednotné. Také textura je 

proměnlivá. Může být např. celistvá, krystalická, šmouhovitá, žilkovaná, skvrnitá atd. 

Stupeň metamorfózy (pokud nejsou přítomny příměsi) se projevuje zvětšením zrna. 

Z původně jemnozrnných až celistvých sedimentárních vápenců vznikají krystalické 

vápence, které s přibývající intenzitou metamorfózy zvětšují zrno. Nejhrubozrnnější 

krystalické vápence jsou v asociaci s pararulami, kde zrna karbonátů dosahují i několika 

mm. [16] 
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5 Analýza opotřebení vrtných nástrojů a stručné 

ekonomické vyhodnocení 

Jedním ze základních požadavků v oblasti informací pro určování nejlepšího 

způsobu vrtání je znalost horninového masivu tj. ,, vrtatelnosti´´ - definovanou třemi 

faktory: rychlosti vrtání ( penetrace), rychlosti opotřebení vrtacího nářadí ( čas, který 

uplynul  mezi přeostřením), a životnost vrtacího nářadí ( celková délka vrtů po dobu 

životnosti vrtacích nástrojů). Nejznámější ukazatel vrtatelnosti je Index vrtání ( DRI), 

relativní míra penetrace v daném typu horniny. DRI je určena dvěma běžnými testy, které 

měří houževnatost horniny a tvrdost povrchu. Obecně platí, že čím nižší DRI, tím nižší je 

rychlost vrtání, kterou lze očekávat, a naopak. [17] 

Při znalosti místních horninových charakteristik, těžař stále čelí dlouhému seznamu 

faktorů, které je třeba vzít v úvahu při výběru správné metody vrtání. Jedná se jak o 

technické tak i obchodní podmínky, které zahrnují: 

Technické 

- průměr otvoru 

- hloubka otvoru/ výška lavice 

- rychlost vrtání 

- velikost provozu 

- terén/ mobilita/ flexibilita 

- nutná speciální technika 

- tvrdost horniny 

- úhel vrtu 

- ekologické požadavky – prach, hluk, apod. 

Ekonomické 

- dostupný výkon 

- vlastnictví 

- cena 

- velikost soupravy 

- hospodářské podmínky 

- technická podpora 
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- dodávané díly 

- výcvik obsluhy 

- provozní náklady 

Zařízení pro rotační vrtání má svoje fyzikální limity a je důležití používat správné 

vrtací nástroje a nastavení vrtání. Pro produktivní a nákladově efektivním vrtání je důležitá 

účinná kontrola vstupu a rotace vrtné soupravy. Nadměrné zatížení výrazně snižuje 

životnost náhradních dílů a zvyšuje výrobní náklady. [17] 

Definice vztahu k opotřebení: 

                        
            

                
   

 

   
  

           
                  

            
   

 

      
       

Na obrázku číslo 5. je popsáno jak vysoké je opotřebení vrtných nástrojů na různý 

horninový materiál, např. vápenec ( limestone), sandstone ( moravská droba) a čedič ( 

basalt). [18]

 

Obrázek 7: Graf mechanického opotřebení na různou horninu; Zdroj [21] 
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5.1 Moravská droba 

Moravská droba je pro své odstíny často vyhledávanou horninou, která se používá 

nejen jako stavební kámen na zídky, opěrné zdi, či příjezdové cesty, ale i jako dekorační 

kámen. [19] 

Vrtná souprava ROC F9 společnosti Atlas Copco s horním kladivem se používá na 

tuto horninu v kamenolomu Bohučovice. Může se využít i jiné vrtací soupravy a to ROC 

D9C i na jiné horniny jako je například čedič. 

Tabulka 1:Analýza vrtací soupravy Atlas Copco ROC F9C;Zdroj Cemdest s.r.o. 

Výrobce Vrtné kladivo Ø Tyče [mm] Ø Korunky[mm] Shank adapter 

Atlas Copco F9C COP 2560 T 51 

Atlas Copco 

Ø 102 balistická 

 Ø 102  kulová 

Atlas Copco 

Rockomore - T 51 

Rockmore 

Ø 102 balistická 

  Ø 102  kulová 

Rockmore 

Gonar - T 51 

Gonar 

Ø 102 balistická 

  Ø 102  kulová 

Gonar 

Vrtné kladivo je součástí vrtací soupravy Atlas Copco, proto nebyly zkoušeny jiná 

vrchní vrtací kladiva od dalších společností. 

Při zkoušení korunek stejných průměrů různých společností, nebylo shledáno větších 

rozdílů  výkon/ spotřeba, ale v případě méně narušené horniny v poměru cena: rychlost, 

vyšla lépe korunka kulová průměru 102 mm od společnosti Rockmore a jen málo za ni 

korunka od firmy Atlas Copco. V případě tvrdší horniny použijeme korunku kulovou od 

Atlas Copco a společnosti Gonar. 

Vrtné tyče byly zkoušeny od všech výrobců dle tabulky 1. a nebylo shledáno velkých 

rozdílů. Cenově nejvýhodnější je vrtací tyč společnosti Gonar. 

Shank adapter u firmy Gonar nebyl funkční na zpětný chod kladiva ( Backhammer), 

proto je doporučeno využít adapter od výrobce Atlas Copco. 

Při vyšších etážích je lépe použít vrtací soupravu ROC F9C, jelikož má výkonnější 

kompresor, lépe vyplachuje vrtnou drť z vývrtu. 
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5.2 Čedič 

Čedič, ve světe známý jako basalt, ke přírodní materiál – kámen, který se řadí k těm 

materiálům, jejichž životnost překonala nejen staletí, ale i tisíciletí. [20] 

Nemožnost snadného opracování čediče, kvůli jeho tvrdosti, omezuje jeho použití 

především na spodní vrstvy komunikaci ( drcený čedičový štěrk) nebo svrchní 

komunikační vrstvy, tj. dlažba. [21]  

V případě této horniny je použitá vrtací souprava Atlas Copco ROC D9C s vrchním 

kladivem, ale může se využít i vrtné soupravy Atlas Copco F9C, pro silnější kompresor 

než je u soupravy D9C. Zde je také použitá i zaváděcí tyč. 

Tabulka 2: Analýza vrtací soupravy Atlas Copco ROC D9C; Zdroj Cemdest s.r.o. 

Výrobce Vrtné kladivo Ø Tyče [mm] Ø Korunky 

[mm] 

Shank adapter 

Atlas Copco D9C COP 2560 T 51 

Atlas Copco 

Ø 102 kulová 

Ø 102 balistická 

Atlas Copco 

Rockmore - T 51 

Rockomore 

Ø 102 kulová 

Ø 102 balistická 

Rockmore 

Gonar - T 51 

Gonar 

Ø 102 kulová 

Ø 102 balistická 

Gonar 

Společnost Cemdest s.r.o., vyzkoušela i vrtné korunky průměru 89 mm, jejich využití 

bylo v místech, kde není narušená hornina a také kvůli použití nabíjecího vozu firmy 

Austin Detonator s.r.o.. Tyto korunky mají lepší poměr rychlost: spotřeba phm: cena než 

korunky průměru 102 mm, ale v případě rozrušené horniny a tam kde jsou horší podmínky 

pro dojezd nabíjecího vozu, se používají korunky o průměru 102 mm z důvodu lepšího 

nabíjení odstřelů. Dále mezi dodavateli nebyly shledány velké rozdíly. 

Rovněž u vrtacích tyčí nebyly shledány velké rozdíly a je doporučené využití dle 

společnosti Cemdest s.r.o..  

V kamenolomu Bílčice doporučuji ke zlepšení a zvýšení efektivnosti vrtání a nákladů 

na odstřel, použít kombinaci vrtací korunky o průměru 89 mm a nabíjecí vůz. 
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Vrtací soupravy Atlas Copco ROC F9C a ROC D9C jsou zastaralé a po konzultaci se 

zástupcem společnosti Atlas Copco by bylo nejvhodnější zakoupení nové vrtací soupravy 

SmartROC T 40, viz popis je v následující kapitole.  

5.3 Vápenec 

Vápence jsou materiály pro stavebnictví a výrobu stavebních hmot, metalurgii, 

průmysl chemický a farmaceutický, výrobu skla, papíru a celulózy. Jsou také významné 

pro potravinářství, zemědělství a zdravotnictví a v průmyslu keramickém. [22] 

K povrchovému dobývaní v kamenolomu Cement Hranice a.s. je nejčastěji 

využívaná vrtací souprava Atlas Copco ROC F6C se spodním vrtným kladivem. Tato 

souprava je použitá kvůli výšce etáží a hlavně kvůli hlučnosti, jelikož v blízkém okolí se 

nachází nemocnice a obytná zóna, tudíž je použito ponorné kladivo. 

Tabulka 3: Analýza vrtací soupravy Atlas Copco ROC F6C; Zdroj Cemdest s.r.o. 

Výrobce Vrtné kladivo Ø Tyče [mm] Ø Korunky 

[mm] 

Přechod 

redukce 

Atlas Copco ponorné 
Ø 76 

Atlas Copco 
Ø 100 balistické 

Ø 115 kulové 

Atlas Copco 

Atlas Copco 

Rockmore Rok 350 
Ø 76 

Rockmore 
Ø 100 balistické 

Ø 115 kulové 

Rockmore 

Rockomore 

Gonar Halco Dominator 30 
Ø 76 

Gonar 
Ø 100 balistické 

Ø 115 kulové 

Gonar 

Gonar 

Sandvik RH 550-R Hammer 

3´´ 

Ø 76 

Atlas Copco 
Ø 100 balistické 

Ø 115 kulové 

Sandvik 

- 
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Byly sledovány vrtací tyče a vrtné korunky, různých průměru od výrobců, kteří jsou 

uvedení v tabulce č.3. 

Nejlépe vyšlo vrtací kladivo firmy Sandvik RH 550 – R Hammer 3´´ a vrtací 

korunka společnosti Atlas Copco, průměru 100 mm balistické. Spotřeba na odvrtaný metr, 

byla přibližně stejná cca od 0, 8 – 1 l/ m, ale ve spojení s kladivem Sandvik a vrtací 

korunky Atlas Copco průměru 102 mm balistické, se zrychlilo vrtání délky vrtu 18 m cca 

za 3, 5 min. Při vrtném schématu, kdy je třeba vyvrtat 30 vývrtů v délce 18 až 22 m, místy 

až 25 m, je úspora času na vrtání 105 min, což je 1, 75 hodiny. 

Navrhuji tedy spojení kladiva Sandvik a vrtací korunky průměru 100 mm balistické 

od výrobce Atlas Copco. 

Dále je doporučeno použití vrchního kladiva ROC F9C a D9C, jelikož má menší 

spotřebu phm než ROC F6C s ponorným kladivem, ale musí být změřena hladina hluku a 

požádat o změnu generálního projektu odstřelu. 

Vrtací souprava Atlas Copco ROC F6C je méně využívána v kamenolomech na 

moravskou drobu, používá se ve výjimečných případech, s ohledem na vysokou spotřebu. 

 

Obrázek 8: Nová nepoužitá korunka(vlevo) a opotřebovaná vrtací korunka( vpravo); Zdroj vlastní 

 V dalším ekonomickém vyhodnocení jsem chtěla pracovat i s cenami vrtných 

nástrojů jednotlivých dodavatelů. Cemdest s.r.o. však tyto informace považuje za důvěrné 

v rámci zachování obchodního tajemství a pro účely této práce je tak neposkytl. 

Z dostupných informací jsem však zjistila, že 1 metr vrtu vychází orientačně mezi 120 Kč 

až 300Kč podle geologických podmínek a vlastností materiálu. 
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6 Návrh doporučené vrtací soupravy 

Nová vrtací souprava SmartROC T 40 pro povrchové dobývaní s vrchním kladivem 

a průměru vrtu 76 – 125 mm (3 – 5´´), je vhodná pro stavebnictví, kamenickou výrobu a 

větší kamenolomy.  

Poskytuje služby na vysoké úrovni při komfort obsluhy, s vysokou produktivitou a 

účinným využitím paliva. Umožňuje vrtání, které je bezpečnější, rychlejší a efektivnější. 

Tato souprava klade jednoduché nároky na obsluhu s vyšší produktivitou, ale i zajišťuje 

nižší náklady na metr krychlový. 

Obsluha soupravy je snadná a bezpečná, obsahuje moderní technologie. Provozovatel 

má plně pod kontrolou efektivní vrtací cyklus pomocí dvojitých joysticků, multifunkční a 

přístrojový panel, který se vztahuje na všechny požadavky. Souprava je vybavena 

automatickým systémem přidávaných tyčí, který umožňují vrtání do přednastavené 

hloubky vrtu bez interakce operátora. [23] 

 

Obrázek 9: Vrtací souprava SmartROC T 40; Zdroj vlastní 
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Polní testy ukazují, že tato souprava má nižší spotřebu paliva o 50% ve srovnání 

s běžnými soupravami a stejně tak nižší emisí    , v závislosti na podmínkách 

kamenolomu. Celkový systém je navržen tak, aby minimalizoval ztráty energií. 

SmartROC T 40 má o 50% méně spojovacích hadic a 70% míň propojek, čímž 

snižuje riziko úniku kapaliny. Hydraulické ventily a elektrické moduly jsou umístěny na 

přístupných místech, a tím umožňuje snadnější servis. Ve srovnání s předchozími 

soupravami má hydraulickou nádrž o 58% menší čímž bylo dosaženo většího prostoru a 

snadnějšímu přístupu. 

Rozlišovací tlumič nebo kryt nabízí volitelná výbava SmartROC T 40, což dělá 

nejtišší povrchovou vrtací soupravu na trhu. V místech, kde se tlumič nachází, testy 

ukazují, že hlučnost klesla ze 127 dB (A) na celkový zvuk 12 dB (A). 

Souprava je vybavena Tier 4 motorem, které splňují přísnější environmentální 

standarty, než měla generace motorů minulých. Emise Nox jsou sníženy o 50% a částicové 

záležitosti 90%, což vede k podstatě lepšímu životnímu prostředí. 

SmartROC souprava je vybavena volitelným navigačním systémem vrtu ( HNS), což 

pomocí navigace přijímačů GNSS upřesňuje vzor vrtu. HNS řídí polohu vrtu, sklon, 

správné zaměření a požadovanou hloubku vrtu. 

Osvědčený COP hydraulické kladivo 2560 EX, nabízí energetickou účinnost, dvojitý 

systém zvyšuje tlumení při kontaktu s horninou a korunky mají za následek delší životnost 

stroje a přímé vrty. [23] 

Kladivo je vybaveno zařízením ,, zpětného úderu´´, pro případ použití při havárií vrtů 

a následné možnosti vytažení vrtacího nářadí. Vrtná souprava SmartROC T 40 nabízí 

unikátní možnost zaznamenat veškeré informace z procesu vrtání a zpětně tyto záznamy se 

mohou zobrazit nebo dohledat a vytisknout ve speciálním programu společnosti Atlas 

Copco. 

Tato vrtací souprava oproti předcházejícím typům je mnohem více šetrnější 

k vrtacímu nářadí, zejména z důvodů použití proporcionálních hydraulických ventilů, které 

jsou řízeny speciálně vyvinutým vrtacím softwarem Atlas Copco. 
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Základem takto navržené soupravy je hydraulický systém, při kterém v průběhu 

vrtání nedochází k tlakovým špičkám, což vede v konečném důsledku k celkové vyšší 

životnosti vrtného nářadí. 

 

Obrázek 10: Parametry vrtací soupravy SmartRoc T 40; Zdroj [25] 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat různé vrtné soupravy a vrtná nářadí, která se 

nejčastěji používají k povrchové těžbě hornin. Tato práce by měla být nápomocná 

těžebním společnostem, které se touto činností zabývají při jejich rozhodování a analýze o 

použití různých typů vrtných nástrojů a o výběru dodavatele.  

Cílem vrtání je vytvoření vývrtů ve správné geometrii a jejich rozložení 

v horninovém prostředí. Po zhotovení vývrtu je do něj umístěna výbušnina k provedení 

odstřelu. Při výpočtu nákladů na vrtání, musíme brát v úvahu tyto proměnné: přímé a 

nepřímé náklady, odpisy, úroky, pojištění, daně, údržbu a opravy, práci, energii, naftu 

apod. Zaměření lokality lomu laserem umožňuje přesnější odhad doby vrtání vzhledem k 

hloubce vrtu. Budeme-li snižovat dobu vrtání, dojde i ke snížení nákladů. Způsob, jak 

zkrátit dobu vrtání je zvýšení rychlosti vrtání a kvality korunky.  

Těžba je energeticky náročná činnost. Každý lom má jinou technologii těžby a 

metody zpracování. Těžba a zpracování horniny, závisí na mnoha faktorech, takže 

jakákoliv úspora energie v lomu může zlepšit výrobní náklady. Těžební společnosti mají 

další možnost jak snížit tyto náklady bez náročných investic a to odstraněním neefektivity. 

Detekce neefektivity a školení personálu je prvním krokem vedoucím k tomuto zlepšení. 

Pro oblast vrtání je to řízení spotřeby nafty s potenciálem úspor až 15% a kvalitní 

preventivní údržba zařízení. 

Na základě provedeného vyhodnocení jsem došla k závěru, že nejmenší opotřebení 

vykazuje spojení kladiva Sandvik a balistické vrtací korunky o průměru 100 mm od 

výrobce Atlas Copco. 

Také servisní náročnost při nákupu je důležitým kritériem v rozhodování společnosti 

mé doporučení pro zakoupení nové vrtací soupravy SmartROC T 40 pro povrchové 

dobývaní s vrchním kladivem a průměru vrtu 76 – 125 mm (3 – 5´´). 
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Příloha č. 1 Vrtací souprava Atlas Copco ROC F6C 

 

  



Denisa Bertóková: Analýza opotřebení vrtných nástrojů při lomovém dobývání surovin 

2015  45 

 

Příloha č. 2 Vrtací souprava Atlas Copco ROC F9C 
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Příloha č. 3 Vrtací souprava Atlas Copco ROC D9C 

 


