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Anotace: 

 Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením technicko-ekonomických parametrů 

vrtných korunek pro výkon vrtných a trhacích prací v podmínkách zlatodolu Rozália 

v Hodruši-Hámre.  

 Úvodní část je zaměřena na geologickou problematiku dolu a vývoj 

polymetalického zrudnění s obsahem drahých kovů. Jsou zde popsány dosavadní vrtné 

práce a pouţívaná vrtná technika. 

  Cílem této práce je posouzení různých druhů vrtných korunek, které byly pro tento 

účel vybrány a zhodnocení jejich ţivotnosti podle délky odvrtaných metrů které s nimi 

byly dosahovány. V závěru bude navrţena nejvhodnější kombinace vrtných korunek 

vzhledem z ekonomického řešení. 

Klíčová slova: 

 roubíková korunka, kříţová korunka, vrtné práce, rotačně příklepné vrtání, 

rozpojování hornin 

 

Summary: 

 A This bachelor’s thesis engage in the evaluation of technical and economic 

parameters of drilling bits for a drilling and blasting operations in conditions of 

underground mine Rozália, Slovenská banska, spol. s r.o. Hodruša – Hámre.  

 There are described current and previous drilling operations and used drilling 

technology. Introduction is focused on geological characteristics of the mine and 

development of polymetallic mineralization containing precious metals.  

 The aim of this study is consideration of different types of drill bits which have 

been selected for this purpose and evaluate their working life according to length of drilled 

meters which had been achieved by them. At the end of the study there will be propounded 

the optimal combination of drilling bits in consideration of economic solution. 
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1. Úvod 

Hornictví na Slovensku má dlouholetou tradici, která se vyvíjí po mnoho staletí a 

měla vliv na vznik a rozvoj báňských měst. První zmínka o těţbě stříbrných kovů pochází 

jiţ z roku 1156 z okolí Banské Štiavnice. Významným obdobím se stalo 13. století, kdy na 

Slovensko přišli němečtí horníci, kteří sebou donesli novou techniku k dobývání nerostů, 

čím se podstatně zvýšila produkce drahých kovů. Podle zachovalých písemných zpráv 

činila ke konci třináctého století roční těţba stříbra okolo 5 000 kg. S rychlým rozmachem 

hornictví vznikaly i významná báňská města jako jsou Kremnica, Banská Štiavnica, 

Banská Bystrica, Nová Baňa, Pukanec, Lubietová a Banská Belá (Kaňa 2011). 

Se stoupající prosperitou byla nutnost i k vývoji nových dobývacích metod a rozvoj 

nové techniky. Jedinými známými nástroji, jimiţ havíři dobývali rudní ţíly, bylo za pouţití 

ţelízka, mlátka a různých druhů špičáků. Aby si havíři ulehčili těţkou ruční práci, 

pouţívali k rozrušení celistvých tvrdých hornin metodu sázení ohněm.  

Dobývací práce byly zdokonaleny na počátku 17. století zavedením střelného prachu. 

Bylo to 8. února 1627, kdy prvně v dějinách provedl Kašpar Weindel ve Štiavnici na Horní 

štole Biberově první odstřel (Kořan 1955). Se zavedením střelné práce se začalo pro vrtání 

děr pouţívat korunkových vrtáků, s kterými se vrtaly díry 25 – 40 cm hluboké. Vrtání 

probíhalo tak, ţe se na vrták tlouklo kladivem a po kaţdém úderu se s vrtákem pootočilo. 

Jelikoţ tato metoda byla zdlouhavá a fyzicky náročná, postupně se začal proces vrtání 

mechanizovat se zavedením pneumatických vrtných kladiv. K tomu bylo zapotřebí i 

novějších typů vrtných korunek a vrtných tyčí. 

Za tímto účelem jsem si vybral téma své bakalářské práce, která zkoumá technicko-

ekonomické parametry vrtných korunek na dole Rozália v Hodruši - Hámre na Slovensku, 

který je posledním činným dolem ve střední Evropě. Bakalářskou práce jsem řešil ve 

spolupráci se Slovenskou banskou spol. s.r.o. Hodruša – Hámre jako podklad pro 

vyhodnocení technicko-ekonomických parametrů vrtných korunek a návrhu vhodné 

varianty. Práce je rozdělena do šesti kapitol, ve kterých jsou zahrnuty geologické poměry 

loţiska, charakteristika vrtných prací, pouţívaná vrtací technika s příslušenstvím, 

porovnání vrtného nářadí v geologických podmínkách dolu Rozália a zhodnocení jejich 

technicko-ekonomických ukazatelů.  
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2. Stručná geologická, stratigrafická a petrografická 

charakteristika výhradního ložiska 

Území Slovenska náleţí k hlavním geologickým jednotkám Evropy tzv. Alpid, které 

vznikly po rozpadu Pangey a následné kolize afrického a severoevropského kontinentu 

mezi střední křídou a miocénem (140 – 20 mil. roků). Geologickou jednotkou Alpid 

zastoupenou na Slovensku a tvořící jeho největší část se nazývají Karpaty, které jsou 

součástí alpínského orogenu. Jde o mladé pásemné obloukové pohoří Alpínského oblouku 

zasahujícího od severozápadní Afriky (pohoří Atlas) táhnoucí se na východ do Malé Asie. 

Karpaty můţeme rozdělit na Západní, Východní a Jiţní. Oblast Slovenska je téměř sloţená 

ze Západních Karpat, jen na jihu sem zasahuje okrajově Panonská pánev z Maďarska, která 

je sloţená z mocných neogenních sedimentů, které byly v pozdějších dobách protkány 

vulkanickou činností (Hók et al., 2001). 

 

2.1. Geologická stavba ložiska 

Loţisko polymetalických rud (Pb, Cu, Zn) s obsahem drahých kovů (Au, Ag) Banská 

Hodruša patří geograficky k Štiavnickým vrchům, které patří k subprovincii Vnitřních 

Západních Kapat. Výhradní loţisko je umístěno v centrální zóně štiavnického 

stratovulkánu, který se svou rozlohou přes 2 200km
2 

patří mezi nejrozsáhlejší neovulkanity 

vnitřního karpatského oblouku. Začátky vulkanické aktivity se datují zhruba od období 

spodního bádenu, kdy s menšími přestávkami ve vulkanické aktivitě pokračovala aţ do 

sarmatu (jedná se přibliţně o období před 16,5 – 11 mil. roků). Jeho vývoj je popsán 

v několika etapách, kdy se postupně vyvíjel a měnil jeho charakter za vzniku drahokovové 

a polymetalické mineralizace, která vedla k vybudování banické tradice a budování 

báňských měst po dlouhá staletí. 

 Samotný vývoj litostratigrafických jednotek a postupný vývoj stratovulkánu 

rozčlenil (Konečný et al., 2011) do pěti vývojových etap.   

V I. etapě, která spadá do období spodního aţ středního bádenu (15,5-14,5 mil. roků) 

se formoval vlivem velmi bouřlivé explozivně-efuzivní aktivitě plošně velmi rozsáhlý 

komplex pyroxenických a pyroxenicko-amfibolických andezitů které tvořily spodní stavbu 
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stratovulkánu.  Lávové proudy na jiţní straně stratovulkánu zasahovaly aţ do zóny 

subtropického moře, kde tuhly a měnily se v brekcie hyaloklastického typu. Vlivem 

příbojového vlnění docházelo k jejich destrukci a následné sedimentaci. Dle předpokladů o 

jeho mohutném rozsahu se můţeme domnívat, ţe výška stratovulkánu mohla dosahovat 

výšky aţ okolo 4000 m nad mořem. 

V II. etapě (zhruba od 14,5-14,0 mil. roků) se vulkanická aktivita uklidnila a nastal 

vulkanický klid. Na povrchu stratovulkánu v té době probíhaly denudační procesy, které 

výrazně ovlivnily mohutnost a výšku stratovulkánu. Vlivem poklesu a denudace, se 

v centrální zóně deprese vyvinulo plýtké jezero coţ nám dokládají sedimentační uloţeniny 

pískovců s vloţkami jílovců a polohami lignitu v oblasti Červenej studne. 

V III. etapě tzv. kalderové stavby (vrch. báden – sp. sarmat) se v prvních počátcích 

subsidence štiavnické kaldery, která byla doprovázená menšími projevy vulkanické 

činnosti prohlubovala centrální zóna. To bylo pravděpodobně zapříčiněné laterálním 

odtokem diferencovaných amfibolicko-pyroxenických andezitů z magmatického 

rezervuáru štiavnického stratovulkánu do kremnického grábenu, který v tomto období 

subsidoval (Konečný et al., 2011). Z pokračující explozivně-extruzivní aktivitou 

stratovulkánu, se do částečně vyprázdněného rezervoáru nahromadil popelovo-pemzový 

tuf, který byl překryt lávovými proudy biotiticko-amfibolických andezitů v mocnosti okolo 

500 m. V konečné fázi vznikla kaldera přibliţně 18 x 22 km velká. Viskózní a odplyněné 

magma, které nevystoupilo na povrch, vytvořilo ve výplni kaldery systém intruzivních 

těles křemito- dioritových porfyrů v podobě loţních ţil, či lakolitů.     

V IV. vývojové etapě v sarmatu (13 – 12,5 mil. roků) se po několika výstupech 

andezitových magmat z velkých hloubek do oblasti magmatického krbu obnovila 

vulkanická činnost. V průběhu explozivních erubcí se v oblasti kaldery vytvořilo několik 

menších vulkánů, které svými lávovými proudy pokryly svahy a vyplnily deprese mocným 

pokryvem popelových tufů, které byly později překryty pyroxenickým andezitem. 

Projevy ryolitového vulkanizmu a vývoj hodrušsko-štiavnického hrásťě V. tého 

stupně vývoje spadají do období (středního aţ svrchního sarmatu). Jsou spojeny 

s výzdvihem centrální štiavnické kaldery a s postupným formováním hrásťové struktury. 

Vlivem výzdvihu centrální části, došlo k rozlámání hrásťové stavby na dílčí bloky a nově 

vytvořenými zlomy SV-JZ docházelo k výstupu hydrotermálních roztoků, které vedly 
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k vytvoření drahokovových a polymetalických zrudnění hodrušského a štiavnického 

rudného pole. 

Základní geologická stavba rudného pole Bánská Hodruša s vyznačenými ţílami je 

znázorněný na obrázku č. 1 

Obr. 1 – Regionální geologický řez loţiskem Báňská Hodruša (Šály et al., 2008). 1 – paleozoické sedimenty, 2     

– pyroxenický andezit (vrchní aţ spodní báden), 3 – amfibolicko-biotitický andezit (vrchní báden), 4 –  

granodiorit (vrchní báden), 5 – křemitodioritový porfyr (vrchní báden), 6 – křemenná ţíla Svetozár (vrchní  

báden), 7 – tektonická porucha, 8 – křemenné ţíly, 9 – geologické hranice, 10 – zrudnění, 11 – báňské díla, 12  

– vrty v linii řezu, 13 vrty mimo řez. 

 

Jak jiţ bylo řečeno, loţisko leţí v centrální části stratovulkánu i v centrální zóně 

hrásťové struktury hodrušsko-štiavnického rudného revíru, které bylo v minulosti 

označované jako „hluché pásmo“. Na obrázku č. 1 vidíme základní geologický řez 

loţiskem. Spodní strukturní úroveň je budovaná rozsáhlým komplexem granodioritu 

štiavnicko-hodrušskéko intruzivního komplexu, který je protkaný ţilnými strukturami 

křemitodioritového porfyru. Nad tímto komplexem je ve střední litologické etáţi 
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charakteristická přítomnost aţ 200 m mocné křemitodioritové ţíly porfyru, intrudované po 

subhorizontálních diskontinuitách mezi granodioritovým a andezitovým komplexem. 

Vrchní stavba loţiska je zastoupena rozsáhlým komplexem pyroxenických andezitů, která 

je částečně překryta amfibolicko-biotitickým andezitem, zahrnující lávové proudy I. Etapy 

vývoje. Komplex pyroxenických andezitů je v bazální části tvořený rozsáhlým a v pozdější 

době sekundárně mineralizovaným komplexem křemenných brekcií „Svetozár“ o mocnosti 

do 10m. Tato poloha pravděpodobně vznikla na významném zlomu V – Z směru 

ukloněného 20 – 30
o
 k jihu. 

  
 

 

2.2. Tektonická stavba ložiska 

Loţisko, jak jiţ bylo řečeno výše má hrásťovou strukturu ve které je celá geologická 

stavba hornin poměrně výrazně rozpukána čtyřmi generačními zlomy a epitermálními 

ţilami. Tyto hrásťové struktury jsou ohraničeny poměrně rozsáhlými zlomy, které 

v geologickém vývoji loţiska rotovala od SZ-JV na SV-JZ a v závěrečné fázi se teprve 

ustálilo ve směru V-Z. Mají poměrně velký hloubkový dosah se sklonem 50
o 

- 70
o 

k jihu. 

Zlomy a ţilné pásma byly později vlivem proudících hydrotermálních roztoků sekundárně 

vyplněny brekciovitou strukturou s drúzami vyplněnými karbonáty. Polymetalicko-

drahokovové zrudnění, které je předmětem těţby, se vyvinulo v severozápadní části dolu 

Rozália v ţílách a odţilkách dobývané polohy Svetozár (Šály et al., 2008). 

 

2.3. Mineralizace ložiska 

Ţilné struktury s polymetalicko-drahokovovou mineralizací vystupují v těsné 

blízkosti tělesa pyroxenického andezitu (I. vývojová etapa štiavnického stratovulkánu) 

umístěné v nadloţí granodioritu. Těleso pyroxenického andezitu bylo po vývoji 

drahokovové mineralizace protkáno ţilnými strukturami křemito-dioritového porfyru, které 

intrudovalo do kontaktní zóny granodioritu a pyroxenických andezitů a původní zrudnění 

se tak rozsegmentovalo do několikati rudných bloků.  Ţilná struktura s obsahem Au a Ag 

je vyvinuta mezi 12. a 18. obzorem dolu Rozália. Tato struktura má celkovou šířku něco 

mezi 20-60 m a je vyvinuta v tektonicky rozblokované kře křemeno-dioritového porfyru. 
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Charakter těchto drahokovových ţil má spíše ţilníkový vývoj, jehoţ ţilné struktury mají 

tloušťku od 10 cm do 2 m s výjimkou ţíly Svetozár, která má tloušťku okolo 4 m.      

Výplň těchto struktur je značně proměnlivý, ale ve větším případě se jedná o 

křemennou výplň brekciovitého typu doprovázenou karbonáty a rudnými minerály. Podle 

výsledků studií minerálů hydrotermálního vývoje drahokovové mineralizace, se určily tři 

hlavní stupně vývoje. Ve středních hloubkách a středních tlacích při teplotě kolem 350
o
C 

vznikly nejstarší generace křemene a karbonátů. Při závěrečných pochodech se 

z hydrotermálních vod postupně vylučovalo zlato. Ve druhém stádiu došlo k přepracování 

starších generací křemene a vylučování střední generace křemene a karbonátů. Došlo 

k přepracování starší drahokovové mineralizace a postupné vylučování skupiny 

polymetalických sulfidů a Au. V posledním stádiu vývoje došlo vlivem metasomatózy a 

epidermální mineralizace okolo 200
o
C k intenzivnímu vylučování paragenetické asociaci 

polymetalických sulfidů a Au vyskytujících se pospolu. Vlivem rozsáhlých zlomů, které 

porušily rudné pole, došlo k bohatým akumulacím zlata, stříbra a polymetalických rud. 

Zrudnění se nachází v pyroxenickém andezitě, které je výrazně pyritizované a 

prokřemenělé. Rubanina je tvořená křemennou ţilovinou s obsahem drahých kovů a 

chudobným obsahem polymetalických kovů. Poměr primárních kovů je poměrně 

vyrovnaný (Au : Ag bývá nejčastěji 2 : 1 nebo 1 : 2). Obsahy druhotných polymetalických 

kovů jsou poměrně nízké ( Pb = 0,80%, Cu = 0,15%, Zn = 0,75%). (Šály et al., 2008). 

Zlato se většinou vyskytuje ve formě zlatinek, tenkých drátků a šupinek o velikosti 

několikáti mikronů aţ ojediněle okolo 2mm. Má vysokou čistotu a je vázané na křemen, 

karbonáty, nebo je obsaţeno v rudných minerálech (galenit, sfalerit, pyrit). Makroskopicky 

se vyskytuje zlato jen vyjimečně (většinou v úsecích ţil s obsahem Au nad 100g/t) ve 

shluku stovek zrn (tvoří tzv. hnízda) volně vtroušené v křemeni, nebo v těsné blízkosti 

polymetalických minerálů.  
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  Obr. 2 – ţíla zlata v těsné blízkosti minerálů polymetalické asociace (galenit, pyrit, sfalerit), (foto J.Čuba) 
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3. Charakteristika vrtných prací na dole Rozália 

Mezi základní operace při dobývání uţitkového nerostu, patří jeho rozpojování a tím 

i oddělení od masy hornin na menší kusy, které se snadněni přepravují k dalšímu 

zpracování. Vlivem nestejnorodosti horniny má na rozpojování hornin vliv mnoţství 

aspektů. Závisí především na mechanických a fyzikálních vlastnostech hornin, způsobu 

rozpojování a především účinnosti rozpojování. Tyto vlastnosti nám rozhodují o 

technickém a především o hospodárném dobývání uţitkového nerostu. Vrtné práce na dole 

Rozália, patří k hlavním činnostem pro rozpojování hornin trhacími pracemi. Sloţitá 

geologická stavba s poměrně velmi tvrdými různorodými horninami a velkým výskytem 

tektonických poruch buď vyplněnými sekundárními minerály různé tvrdosti, nebo 

tektonické poruchy nevyplněné s volnou plochou způsobují při vrtacích pracech velké 

obtíţe, které sebou nesou řadu problémů.    

  

3.1. Podmínky vrtatelnosti hornin 

Pro zjišťování optimálních vlastností vrtných prací pro maximální účinnost za, 

minimálních nákladu, musíme vzít v potaz několik rozhodujících skutečností, které vedou 

k optimalizaci vrtného procesu.  Pro správné určení klasifikace vrtatelnosti hornin má vliv 

řada činitelů. Mezi hlavní činitele můţeme zařadit tvrdost horniny, která je definována jako 

její odpor proti vnikajícímu vrtacímu nástroji a dalším činitelem je houţevnatost horniny, 

která nám vyjadřuje odpor proti odtrhávání minerálů horniny. Znalost těchto faktorů 

ovlivňující vrtání je důleţitá při všech vrtacích pracích spojených s dobýváním uţitkového 

nerostu, ale i při hloubení jam, raţení chodeb, nebo dobýváním rudných loţisek. Při 

znalostech všech činitelů usnadňuje rozhodování báňskému technikovi, či projektantovi 

vhodné nasazení vrtacího stroje i nástroje, nebo správnou volbu způsobu vrtání, coţ nám 

přibliţuje náklady na vrtání. Dle faktorů, které nám ovlivňují vrtatelnost hornin je můţeme 

rozdělit do několika skupin (Petroš et. al., 2009). Některé můţeme svým zásahem ovlivnit 

a tím přispět k lepší efektivitě, ale řada faktorů je neměnná a musíme je brát takové, jaké 

jsou. 
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 Geologicky neměnné faktory 

-  Pevnostní vlastnosti hornin 

-  Petrografické sloţení hornin 

-  Soudrţnost hornin 

 Technické a konstrukční provedení nástroje 

-  Vhodné zvolení nástroje 

-  Vhodné zvolení geometrie břitu 

-  Vhodné zvolení materiálu při konstrukci nástroje 

 Regulovatelné vlastnosti při rozrušování hornin 

-  Regulace otáček 

-  Regulace přítlaku nástroje na horninu 

-  Dostatečný přísun vody pro odplavení drtě z čelby vrtu 

 

3.2. Teorie vrtání hornin 

Při rozpojování hornin patří vrtací práce mezi jednu nejdůleţitější strojní operaci. 

K vrtání hornin pouţíváme řadu odlišných způsobů lišících se jak procesem rozpojování 

hornin, tak i mechanických charakteristik vrtacích strojů. Způsoby pro rozpojování hornin 

vrtáním můţeme rozdělit do dvou skupin a to na způsob mechanický a způsob 

nemechanický. Tyto dva způsoby vrtání můţeme dále rozdělit do dalších charakteristik 

podle druhu, nebo-li způsobu rozpojování hornin (Mečíř et al., 1969). Při rozhodování o 

vhodném pouţití způsobu rozpojování hornin musíme brát v úvahu několik faktorů, které 

s tímto souvisí. Horninu můţeme rozrušovat několika základními způsoby. Podle přenosu 

energie na vrtací nástroj se vrtací stroje dělí na:  

 Příklepné 

 Nárazové 

 Rotační 

 Rotačně příklepné 
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Při vrtání hornin způsobem příklepným i nárazovým je proces rozpojení hornin skoro 

stejný. Pracovní hrana břitu vrtáku vniká nárazem do horniny, ve které zanechává vtisk 

břitu nástroje. Tyto dva způsoby se liší pouze způsobem, jakým se nástroji dodává energie 

potřebná k rozpojení hornin. Při příklepném vrtání tluče úderník (beran) na násadu vrtací 

tyče, která koná přímoběţný vratný pohyb. Pohybová energie úderníku, která dopadá na 

čelo vrtací tyče, se pomocí podélných vln šíří nástrojem k břitu. Této příklepné energie se 

v dnešní době vyuţívá především pro vrtání tvrdých hornin. U nárazového vrtání je způsob 

přenášení energie na nástroj obdobný, ale s tím rozdíle, ţe píst pneumatického válce je 

přímo spojen s vrtací tyčí.  

                   

                    Obr. 3 – Tvorba vtisku do horniny při příklepném vrtání (Mečíř R. 1969) 

    

  Při rotačním vrtání dochází pomocí elektrického, nebo vzduchového motoru 

k pohánění vrtací tyče s korunkou. Při rotačním způsobu vrtání koná nástroj plynulý 

otáčivý pohyb, který je zajišťován pomocí otáčivého mechanizmu vrtačky. Nástroj je do 

vrtu vtláčen tzv. přítlačnou silou Pv. Nástroj svým břitem při otočení odřeţe vrstvičku 

horniny o tloušťce s (tloušťka třísky). Velikost třísky je závislá na přítlaku, který je 

vyvolán odporem horniny a přítlačné síly kladiva. Čím větší bude přítlak, tím větší bude 

tloušťka třísky. Ale jen za předpokladu, kdy bude rychlost otáčení nástroje přizpůsobená 

geologickým poměrům na pracovišti. Odřezávání horniny je způsobeno tzv. řeznou sílou 

Př. Tento způsob se především uplatnil, při vrtání měkčích hornin. U tvrdých hornin 

docházelo k příliš rychlému otupení břitů nástroje. Princip činnosti břitu při rotačním 

řezném vrtání je znázorněn na Obr. 4 
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                    Obr. 4 - Činost břitu při rotačním řezném vrtání (Mečíř R. 1969) 

 

Způsob rotačně příklepného vrtání je kombinací rotačního a příklepného vrtání. 

Tento způsob vrtání, je poměrně rozšířených způsobem, jelikoţ jsou při vrtání dosahovány 

velké postupové rychlosti za poměrně krátkou dobu oproti výše popsaným způsobům. 

Tento způsob vrtání se uplatnil především při vrtání tvrdých a velmi tvrdých hornin, kde se 

kombinace rotačního a úderového způsobů vrtání v jednom získalo velké efektivity vrtání. 

Princip činnosti břitu při rotačně příklepném vrtání je znázorněn na Obr. 5.  

                                       

  

 

 

 

         Obr. 5 – Princip práce rotačně úderového vrtání a práce břitu při rozrušování hornin (Beben A. 2012) 
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 Při rotačně příklepném vrtání působí na vrták posuvná síla Pd pomocí pístu 1 a 

zároveň síla rotační n. Břit korunky vniká úderem do horniny a vyvolává v ní napětí a 

deformace. Současně působící rotační síla odděluje horninu o tloušťce třísky h0. Čelo břitu 

postupně horninu stlačuje aţ do meze pevnosti, kde ji přestřihne na smykové ploše. Při 

vratném pohybu pístu se korunka odrazí od horniny vlivem odraţených vln. Pomocí 

rohatky a západky na vrtném kladivu dojde k pootočení vrtací tyče a tím i k pootočení 

břitu. Při dalším nárazu pístu na vrtnou tyč dojde opět k vniknutí břitu do horniny, ale jiţ 

pootočeného o úhel ω. Tento pohyb se pravidelně opakuje a tím se rozrušuje hornina po 

celé ploše vrtu (Hájovský et al., 1960).         

 

3.3. Způsob rozpojování hornin 

Při rozpojování uţitkových nerostů se setkáváme v rudném hornictví především při 

zhotovování vrtů pro trhací práce. Patří mezi nejrozšířenější způsoby rozpojování hornin. 

Trhací práce můţeme rozdělit podle mnoţství pouţité trhaviny na práce malého rozsahu, u 

které nepřesáhne mnoţství trhaviny při jednom odstřelu 400Kg v podzemí a práce velkého 

rozsahu u které mnoţství trhaviny při jednom odstřelu v podzemí přesáhne hmotnost 

400Kg. Při provádění trhacích prací, se musí nejprve vypracovat tzv. technologický 

postup, ve kterém je zpracována volba výbušnin podle objemu poţadovaného rozpojení 

hornin, tak volba pomůcek pouţívané na pracovišti. Technologický postup trhacích prací 

musí být vypracovaný podle poţadavků zákona o výbušninách. 

Trhací práce pro rozpojování hornin na dole Rozália jsou zařazena do malého 

rozsahu pouţité trhaviny při jednom odstřelu, který schválil OBÚ Bánská Bystrica. Při 

trhacích pracích se vyuţívá důlní skalní trhavina Ecodanubit o hmotnosti jedné náloţky 

200 g a průměru 28mm. Z tohoto vyplývá, ţe minimální průměr vrtu musí činit 36 mm.  

Pro roznět se vyuţívá půlsekundových rozbušek DeP – S k jejichţ iniciaci se pouţívá 

kondenzátorová roznětnice EBM 05. Pro měření odporu v síti se vyuţívá digitální 

ohmmetr typu 200/2000.P. Mezi ostatní pomůcky můţeme ještě zařadit dřevěný nabíjecí 

kolík poţadované velikosti, přívodní vedení (dvojlinka), adjustační kolík, nebo 

rychlospojky. Vše je dodávané organizací. Trhací a přípravné práce vykonává střelmistr a 

jeho pomocník.  
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3.3.1. Technologie trhacích a vrtacích prací 

Při zhotovení technologického postupu pro provedení trhacích prací, se podle 

vrtného schématu musí vyhotovit poţadovaný počet vývrtů. Pro tuto operaci vrtání se 

vyuţívá rotačně příklepného vrtání pomocí kladiva Permon VK - 22, které je umístěné na 

pneumatické podpěře Permon VP 1000 a vrtací tyče o délce 1 220 mm s vrtnou korunkou 

průměru 36 mm. Po navrtání potřebného mnoţství otvorů se vrty nabijí plastickou důlně 

skalní trhavinou Ecodanubit o průměru náleţ 28 mm a hmotnosti jedné náloţky 200 g. Pro 

iniciaci výbuchu se vyuţívá elektrického roznětu pomocí elektrických rozbušek typu DeP 

– S, s časováním od stupně 0 - 11 podle vrtného schématu.  

Při provádění trhacích prací se na dole vyuţívá klínového zálomu, který se osvědčil 

pro svoji účinnost ve velmi tvrdých horninách, které se zde nachází. Vyuţívá se především 

při raţbě horizontálních důlních děl (překopů, zátinek, sledných chodeb atd.), ale také se 

někdy vyuţívá při raţbě v dobývkách. Volba klínového zálomu se ukázala velmi efektivní 

volbou. Při časování náloţek se klínový zálom načasuje nejniţším časovým stupněm (0 - 

2), poté se pomocné vrty načasují vyšším časovým stupněm (3 - 4), obrysové vrchní vrty 

(5 - 7) a obrysové spodní (8 - 10). Důleţité je mít na paměti, abychom jsme časování 

prováděli tak, abychom při kaţdém jednotlivém stupni odstřelu dosáhli minimálně jedné 

další volné plochy. Tím docílíme velké účinnosti trhaviny a poţadované kusovitosti 

horniny. Počet náloţek a rozmístění jednotlivých vrtů s časovými stupni, je znázorněno 

v tabulce č. 1     
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4 0,8 

Pomocný 7 - 16 1000 3 0,6 

Obrysový 

vrchní 
17 - 20 1500 3 0,6 

Obrysový 

spodní 
21 - 26 2000 4 0,8 

Tabulka č. 1 – Pasport trhacích prací 
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Klínový zálom můţe být pouţit i při dobývání na dobývkách, s tím rozdílem, ţe 

obrysové a pomocné vývrty nebudou vrtány pod úhlem, ale jsou nahrazeny rovnými vrty 

beze sklonu. Počet vývrtů se upraví podle poţadovaného rozměru jednoho odstřelu. Jinak 

se postupuje stejně jak při raţení dlouhého důlního díla. Podle potřeby se můţe změnit 

délka vrtné tyče a tím pádem i počet náloţek v jednom vrtu.  

Trhací práce jsou vykonávané na konci pracovní směny. Je stanovena bezpečná 

vzdálenost, ze které se odpalují jednotlivé pracoviště. Dlouhá důlní díla bez zátinky musí 

mít bezpečnostní zónu 150 m a dlouhé důlní díla se zátinkou 75 m. Při odstřelu dobývky se 

tato bezpečnostní vzdálenost sniţuje na 30 m. Kvůli zhoršenému větrání, které je v jednom 

větrním proudu musí být provádět nejprve odpal na nejvzdálenějším pracovišti a postupně 

se pokračuje k nejbliţšímu pracovišti. Prohlídka po odpalu se provádí v následující směně 

po uplynutí minimálního stanoveného času podle způsobu odvětrávání. Do této doby je na 

všech přístupových cestách vyvěšena tabule s textem „ Dílo po odpalu neprohlédnuto“ 

(Veselý et al., 2012). 

 

             Obr. 6 – Základní vrtné schéma s pouţitím klínového zálomu 
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4. Charakteristika nástrojů pro vrtání 

Při návrhu vhodné volby nástrojů pro vrtání musíme především brát ohled na 

pevnostní charakteristiky hornin, které chceme rozpojovat. Znalost silových poměrů, které 

jsou mezi horninou a nástrojem jsou důleţitým vodítkem při konstruování a dimenzování 

jednotlivých částí stroje a vhodným pouţitím nástrojů k tomu určených. Při rozhodování o 

vhodném pouţití nástrojů pro vrtání musíme brát zřetel na několik základních aspektů: 

    Co nejmenší spotřeba měrné energie při rozpojování hornin 

    Dostatečná tuhost a pevnost zvolených součástí 

    Co největší ţivotnost, snadná a levná výměna nástrojů a součástí 

 

4.1. Pneumatické vrtací kladivo Permon VK - 22 

Dle konstrukce jde o středně těţké pneumatické kladivo, které se pouţívá 

v kombinaci s pneumatickou podpěrou. Jde podstatě o vzduchový motor, jehoţ hlavními 

částmi je válec a píst. Kladivo je vhodné pro vrtání horizontálních vrtů, či vrtů ukloněných 

pro výkon trhacích prací. Pohonná jednotka je tvořena vzduchovým motorem, který pohání 

vrtací tyč, která koná rotačně příklepný pohyb.  

Vrtací kladivo VK - 22 je výrobkem české firmy Permon, sídlící v městě Roztoky u 

Křivoklád. V následující tabulce č. 2 jsou uvedeny základní charakteristiky kladiva: 

                                     

                          Obr. 7 – Pneumatické ruční kladivo PERMON VK 22 (www.permon.cz) 

 

 

http://www.permon.cz/
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TECHNICKÉ ÚDAJE - TECHNICAL DATA 

Hmotnost - Weight 23,5 kg 

Frekvence úderů - Impact rate 35 Hz 

Energie úderu - impact energy 48 J 

Kroutící moment - Torque 16 Nm 

Spotřeba vzduchu - Air consumption 4 m3/min 

Vážená hodnota vibrací - Vibratin level 
19 m/s2 

Standardní rukojeť - Standard handle 

Vážená hodnota vibrací - Vibratin level 
6,7 m/s2 

Odprožená rukojeť - Vibration damped handle 

Garantovaná hladina akustického výkonu LWA – 
117 dB 

Guaranteed noise level LWA 

Délka - Länge - Length 720 mm 

Provozní tlak vzduchu - Oper. air pressure 0,4 -0,6 MPa 

Stopka nástroje - Shank 
22hex x 108, 22hex x 82, 

25hex x 108 
mm 

Přívodní hadice vzduchu - Air supply hose 25 mm 

Přívodní hadice vody - Water supply hose 13 mm 

Počet úderů na jednu otáčku vrtací tyče - 
Number of strokes per revolution of drill rods 

16   

Počet úderů za minutu - Number of strokes per 
minute 

2100 úderů/min 

  Tabulka č. 2 – Technické údaje vrtacího kladiva Permon VK 22 (www.permon.cz) 

4.1.1. Technický popis příklepného kladiva VK 22 

Vrtací pneumatické kladivo VK 22 je poháněno stlačeným vzduchem s provozním 

přetlakem 0,4 – 0,6 MPa. Kladivo je ovládané ruční páčkou umístěné po pravé straně vedle 

rukojeti a má čtyři polohy (zavřeno, pomalý chod pro navrtání, plný chod a proluk vývrtu). 

Při natočení páčky a tím i otevření šoupátka se otevře přívodní koleno se stlačeným 

vzduchem. Tím začne stlačený vzduch proudit do rozvodných kanálků, ze kterých se plní 

prostor ve válci. Na obr. 8 je znázorněn řez válcem s rozvodem vzduchu. 

 

 

 



Jiří Čuba:                  Vyhodnocení technicko – ekonomických parametrů vrtných korunek 

                

 

2012           17 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 Obr. 8 – Řez válcem a rozvodem vrtacího kladiva VK 22 (Hájovský 1960) 

 

V této poloze udeří píst 1 na nasazenou vrtací tyč. Prostor nad pístem Z (zadní strana 

válce) je spojený s přiváděcími kanálky atmosférického vzduchu 2 a 3. Stlačený vzduch je 

přiváděn okolo rozvodné destičky 5 a spojujícím kanálkem 4 s přední stanou válce P. Tím 

je píst hnán do nástroje, tedy do druhé krajní polohy. Kdyţ přejede zadní hrana pístu 

kanálky 2 a 3, nastane v zadní části válce komprese. Po přejetí přední hrany pístu 

výfukového kanálku 3, unikne z přední strany válce tlakový vzduch. Na rozvodovou 

destičku působí převaha tlaku ze zadní strany válce od komprese a tím se destička přepne 

do druhé polohy. Tlakový vzduch se dostane na zadní stranu válce a tím uvede píst do 

pohybu úderného k nástroji.  

Přední strana válce je spojena kanálky 2 a 3 s atmosférickým vzduchem.  Jakmile 

přejede přední hrana pístu výfukové kanálka 2 a 3 nastane na přední straně válce 

komprese. Po otevření výfukového otvoru 2 zadní hranou pístu začne působit převaha 

kompresního tlaku na horní plochu rozvodné destičky a tím se přepne do původní polohy 

(Hájovský 1960). Při zpětném pohybu pístu se pootáčí vrtná tyč. Toto pootočení je 

zajištěno pomocí šroubového unášeče se čtyřmi západkami s rohatkou. Pro toto pootočení 

je zapotřebí určitého kroutícího momentu. Při otočení šoupátka je zároveň ovládán ventil, 
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kterým se řídí přívod tlakové vody do trubky vodního výplachu a zároveň do stopky vrtací 

tyče pro výplach vrtu (Hájovský et. al., 1960).   

 

4.2. Pneumatická podpěra VP 1000 

Vzduchová vrtací podpěra se vyuţívá k podepření vrtacího kladiva a zároveň i 

k mechanickému posuvu. Výrazně ulehčuje práci při vrtání otvorů, kdy je ruční přítlak 

nahrazen mechanickým přítlakem. Výrazně eliminuje zpětné rázy, které jsou vyvolány při 

vrtání a tím chrání horníka při výkonu práce před nemocí z povolání, nebo jej částečně 

sniţuje.  

        

TECHNICKÉ ÚDAJE - TECHNICAL DATA 

Hmotnost - Weight 17,9    kg 

Max. délka vysunutí - Max. protrusion 
length 

1000  mm 

Max. přítlačná síla - Max. contact force 1000    N 

Provozní přetlak vzduchu - Operating 
pressure of the air 

0,4 - 0,6 Mpa 

Délka - Length 1530  mm 

Šířka - Width 270  mm 

Přívodní hadice vzduchu - Air supply 
hose 

13   mm 

             Tabulka č. 3 – Technické údaje vzduchové podpěry PERMON VP 1000 (www.permon.cz) 

 

Vzduchová podpěra se vyrábí ve dvou provedení, buď s odpruţenou rukojetí, která 

tlumí rázy a tím chrání vrtače, nebo s pevně přichycenou rukojetí. Podpěra je přizpůsobena 

a vyrobena z materiálu, který se můţe pouţívat v dolech s nebezpečnou atmosférou 

náchylnou k výbuchu podle kategorie M2 dle ČSN EN 1127-2 se zvýšeným nebezpečím 

výbuchu metanu s omezením dle národního předpisu – vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. § 

232odst.(1) c) do 1,5% koncentrace metanu.  

 

 

 

http://www.permon.cz/
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4.2.1. Popis vrtaví podpěry VP 1000 

Vrtací podpěra je v podstatě jednoduchý vzduchový válec s pístnicí, která je při 

vrtání spojená s kladivem, na který působí přítlačnou silou. Horní část podpěry je výsuvný 

a je suvně uloţen ve spodní pevné části. Utěsnění je zajištěno pomocí manţet (gufera). 

V horní výsuvné části je umístěno šoupátko a redukční ventil se šroubením pro připojení 

přívodní hadice se vzduchem a hrot, pro nasazení vrtacího kladiva. Na dolní pevné části je 

umístěno drţadlo, pro snadnější manipulaci s podpěrou a na spodní části je umístěna 

dvojitá ostruha, která slouţí pro zapření podpěry při vrtání. 

            

                           Obr. 8 – Vzduchová podpěra PERMON VP 1000, (foto J.Čuba) 

 

Na obr. 8 je znázorněna vzduchová teleskopická podpěra PERMON VP 1000. 

Vzduch je přiváděn vzduchovou přípojkou v horní výsuvné části přes šoupátko pod píst a 

vysouvá horní výsuvnou část podpěry.  Při zasunování se šoupátko uvede to druhé polohy, 

tím se stlačený vzduch dostává nad píst a zasouvá tak horní výsuvnou část zpět. Vrtací 

podpěra se s vrtacím kladivem spojuje pomocí hrotu pístnice, na kterou se nasadí vrtací 

kladivo a pomocí převlečné matice se zajistí proti vypadnutí.  
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4.2.2. Princip práce  

Jakmile spojíme vrtací podpěru s vrtacím kladivem a našroubujeme přívodní 

vzduchovou a vodní hadici, ustavíme jej do potřebné polohy pro zavrtání. Dvojitý třmen na 

konci podpěry pevně zapřeme o počvu, nebo forot abychom zajistili pevné ustavení 

podpěry proti nechtěnému pohybu. Pomocí páčky reverzního šoupátka, který nastavíme do 

polohy „výsuv“ a pozvolným otevřením redukčního ventilu stabilizujeme soustavu. Na 

vrtacím kladivu nastavíme poloviční přívod vzduchu, abychom se mohli zavrtat. Jakmile 

se vrtací korunka zavrtá alespoň na délku korunky, můţeme otevřít přívod vzduchu na 

maximum a tím docílit maximální účinnosti kladiva. Velikost přítlaku na kladivo 

seřizujeme redukčním ventilem na podpěře podle součastných podmínek při vrtání. 

Správným nastavením tlaku vzduchu v podpěře a správným ustavením podpěry, lze 

dosáhnout optimálního postupu při vrtání.  

                Obr. 9 – Základní polohy podpěry při vrtání (Hájovský L. 1960) 

Podpěra při vrtání můţe mít několik poloh, v závislosti na umístění a směru vývrtu. 

Tím pádem se musí podpěra nastavit do takové polohy a sklonu, aby byl při seřízení síly 

působící na píst vyvozen potřebný přítlak na kladivo.           
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G1…váha vrtacího kladiva 

G2… vlastní váha podpěry 

G3… váha vrtací tyče 

R..… reakce stěny 

Pp… síla vyvozující    

          podpěra 

 

 

 

 

 

      Obr. 10 – Síly působící na podpěru (Mečíř 1969, upraveno dle Hájovský 1960) 

 

Svislá síla pístu Pp a Pn, kterou vyvozuje podpěra, se musí rovnat váze kladiva 

zvýšené o váhu vrtací tyče s korunkou, váhu podpěry a váhu přívodních hadic doplněnou o 

vodorovnou sloţku Pv. Tím se zajistí optimální přítlak podle diagramu PV. Zajištěním 

těchto podmínek docílíme toho, aby se kladivo při vrtání nezvedalo ani neklesalo a přitom 

rychlost vrtání zůstala co nejefektivnější. Během vrtání se také mění úhel β a vzdálenosti 

a1, a2, a3. Tím pádem se nám také mění přítlačná síla F v ose kladiva. Abychom jsme 

docílili splnění těchto podmínek, a tím pádem i správnosti vrtání, musíme se drţet hodnoty 

β dle vztahu na Obr. 10.  

Tím, ţe se nám kladivo při vrtání pohybuje ve stejné linii jako je osa vrtáku a vrtu a 

místo zapření podpěry zůstává neměnné, tak se nám zákonitě mění úhel sklonu β. Tím nám 

také klesá přítlak a optimální rychlost vrtání je menší a tím i postupová rychlost. Aby byly 

ztráty kladiva při vrtání co nejmenší, musíme dodrţet sklon podpěry v optimálních mezích. 

Optimální hodnoty minimálního a maximálního sklonu podpěry jsou uvedeny v tabulce č. 

4 (Mečíř et al., 1969). 
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Typ kladiva Ukazatel 
Při přetlaku vzduchu 

4 at 5 at 6 at 

PERMON VK 22 

vn         [ % ] 135 162 215 

βef        [ 
o 
]   23 - 40 22 - 37 17 - 21 

b       [ cm ] 77 - 165 75 - 158 60 - 130 

    Tabulka č. 4 – Relativní rychlost vrtání, efektivní sklony podpěry a efektivní výšky vodorovného vrtání nad  

 počvou pro kladivo PERMON VK 22 (Mečíř 1969) 

 

4.3. Vrtné korunky 

Při správné volbě pouţití vrtací korunky musíme vzít v potaz několik činitelů. Kaţdá 

hornina má jinou pevnost, nebo přesněji svou odolnost proti rozrušování. Jde o tzv. různou 

vrtatelnost hornin, kterou můţeme rozdělit do čtyř skupin: měkké horniny, středně tvrdé 

horniny, tvrdé horniny a velmi tvrdé horniny. Podle těchto kritérií musíme také zvolit 

různé druhy dlát. 

V našem případě se na dole Rozália pouţívají nástroje pro krátké vrty vrtané na plný 

profil rotačně příklepným vrtáním. Pro tento způsob vrtání a pro vrtání v tvrdých aţ velmi 

tvrdých horninách, jsou pouţity roubíková dláta osázené řeznými prvky ze slinutých 

karbidů o průměru dláta 36 mm. Tento typ roubíkových dlát je v dnešní době 

nejpouţívanější typ dlát, které nahradily zastaralé tvary řezných elementů ve tvaru 

jednobřitých destiček, či břitů ve tvaru X.  

 

4.3.1. Konstrukční provedení roubíkových korunek 

Těleso vlastní roubíkové korunky je vyrobeno z kvalitní oceli odolné proti 

přílišnému opotřebování při samotném vrtání. Čelo korunky je osázené roubíky, vyrobené 

ze slinutého karbidu, jejich pouţitím nám dovoluje při vrtání pouţití větších přítlačných sil 

a rychlosti otáčení. Tvary a velikosti roubíků jsou vyráběny v několika základních 

variantách znázorněných na obr. 11 
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    Obr. 11 – Základní pouţívané tvary roubíkových tělísek: a) polokulovitý roubík, b) parabolický roubík, c) 

    kuţelovitý roubík, (ROCKMORE product katalog – Rock Drilling Tools 2012) 

Podle tvrdosti hornin musíme také zvolit vhodný tvar roubíků, jejich velikost a také 

počet, protoţe ne kaţdý typ roubíků je vhodný na různá horninová prostředí. Zaoblený 

tvar, nám dovoluje nasazení roubíkových korunek do tvrdých aţ velmi tvrdých hornin. 

Zaoblený tvar roubíků způsobuje malý odpor při rozrušování hornin i při velkých přítlacích 

a tím dochází poměrně k malému obrušování roubíků a tím pádem k jejich velké 

ţivotnosti.  

Rozmístění roubíků na čele korunky musí být zajištěno tak, aby docházelo při vrtání 

k rovnoměrnému rozrušování čelby vrtu. Platí pravidlo, aby při jedné otáčce korunky o 

360
o
 byla rozrušena rovnoměrně celá čelba vrtu. Obvodové roubíky bývají namáhány a 

obrušovány více, neţ roubíky středové. Proto je snaha osazovat obvodové roubíky většími 

průměry.  

Upínání korunek na vrtnou tyč je zajišťováno nasazením na hladký kuţel. Vrtné tyče 

bývají zhotovovány především se šestihranné vrtákové oceli s přídavkem legujících prvků, 

které dodávají vrtné tyči potřebnou pevnost a odolnost proti rychlému opotřebení 

namáhaných částí. Zhotovují se většinou v typizovaných velikostech (1 200 mm, 1 220 

mm, 1 525 mm, 1 830 mm), ale záleţí především na výrobci. Stopka vrtáku bývá také 

zhotovena ze šestihranu, který se vsazuje do vrtačky. Proti vypadnutí z kladiva, se na těle 

vrtáku zhotovuje nákruţek, který slouţí k zajištění drátěným třmenem na kladivu. Ve 

vnitřku vrtáku je vyvrtaný otvor po celé délce, který slouţí pro přívod výplachové 

kapaliny. Na obr. 12 jsou znázorněny roubíkové korunky různého provedení s vrtnými 

tyčemi o různé velikosti kuţelové stopky (Mečíř et al., 1969). 
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Obr. 12 – různé varianty roubíkových korunek a různé provedení velikosti kuţele pro upnutí korunky     

  (www.atlascopco.com) 

 

Při rozrušování hornin dochází k jejich rozmělňování a hromadění jejich úlomků 

mezi čelem korunky a čelem vrtu. Proto při konstruování korunky, se věnuje velká 

pozornost také obvodovým dráţkám, nebo vybráním, aby tato drť mohla být vyplavena 

ven z vrtu a nedocházelo tak k příliš velkému opotřebování roubíků, nebo zmenšení 

efektivní rychlosti vrtání. Na čelní ploše korunky bývají proto vyvrtány výplachové 

kanálky tak, aby docházelo k dokonalému očištění plochy čela vrtu a odnos horninové drtě 

pryč z vrtu.       

 

 

4.4. Příslušenství vrtacích kladiv 

Mezi hlavní prostředky pro chod pneumatických kladiv, ale i např. pro pneumatické 

přehazovací nakladače je hlavním zdrojem jejich pohonu vzduch. Stanice kompresorovny 

je umístěna na povrchu a pro výrobu stlačeného vzduchu jsou pouţity tři kompresory. Dva 

kompresory jsou typu BOGE S 220 s kapacitou 27 m
3
/min a BOGE S 125 s kapacitou 13 

m
3/

min. Stlačený vzduch od kompresorovny je vedený do dolu ocelovým potrubím o 

průměru 150 mm a na jednotlivá pracoviště je dále rozváděn jiţ trubkami z PVC o 

průměru 76 mm (Veselý et al. 2012). Na jednotlivých pracovištích se na toto potrubí 

pomocí rychlospojek připojují gumové vzduchové hadice na pohon vrtacích kladiv, nebo 

přehazovacích nakladačů.   
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Jelikoţ se většinou na pracovišti pracuje se dvěma vrtacími kladivy, musí se proto 

toto pracoviště vybavit rozvodnou baterií na vodu a vzduch. Bývají v ní nainstalované 

nádrţky na olej, ze kterých se při průchodu vzduchu uvolňuje olej a vzniká tak jemná 

olejovitá mlhovina. Olej nám také chrání rozvodné vzduchové kanálky ve vrtacím kladivu 

proti korozi, která by mohla způsobit zanesení prvků a tím i ztrátu výkonu kladiva, nebo 

jeho poškození.  

Jednotlivá pracoviště bývají většinou velice vzdálené od technického skladu nářadí 

v dole. Proto bývají na jednotlivých pracovištích základní pomůcky a nástroje pro 

jednoduchou opravu kladiva, či podpěry, nebo ostatního příslušenství. Do příslušenství 

vrtacích kladiv můţeme zařadit různé druhy klíčů a hasáků pro sešroubování, nebo 

rozšroubování soutyčí, sráţeče pro uvolňování vrtných korunek upínaných na tyč na 

hladký kuţel, kladiva, nebo různé druhy klíčů pro vytahování zalomených tyčí ve vrtu 

(Hájovský et al., 1960).     
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5. Vzájemné porovnání používaného vrtného nářadí v 

závislosti na druhu horninového prostředí 

Předmětem mé bakalářské práce je porovnání trvanlivosti opotřebení vrtných 

korunek při vrtání, které byly vybrány od firmy Atlas Copco a Rockmore.   

 Pro provedení srovnání korunek byly vybrány od firmy Atlas Copco tři druhy 

vrtných korunek. Jedna byla roubíková s kuţelovitými roubíky ze slinutých karbidů o 

průměru 38 mm a druhá průměru 36 mm a třetí korunka kříţová s destičkami ze slinutých 

karbidů o průměru 38 mm. Od firmy Rockmore byly vybrány dva druhy roubíkových 

korunek s polokulovitým roubíkem o průměru 36 mm. Jedna korunka byla osázena 

klasickými polokulovitými roubíky ze slinutých karbidů a druhá korunka byla novějšího 

provedení roubíků, tzv. MultiPoint. 

 

5.1. Parametry srovnávaných korunek 

Atlas Copco – roubíková korunka s kuţelovitými roubíky (179-9038-27-67,39-20) 

  - Průměr korunky – 38 mm 

  - Počet roubíků – 7 

  - Výška vnějších roubíků – 5 x 5 mm 

  - Průměr vnějších (obvodových) roubíků – 5 x 9 mm 

  - Výška vnitřních roubíků – 2 x 4 mm 

  - Průměr vnitřních (centrálních) roubíků – 2 x 7 mm 

  - Délka korunky – 50 mm 

 - Velikost kónusu pro nasazení vrtné tyče – 11
o 

  
 - Váha korunky – 0,35 kg 

 - Počet výplachových kanálků – 3 
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Atlas Copco – roubíková korunka s kuţelovitými roubíky (179-9036-27-67,39-20) 

  - Průměr korunky – 36 mm  

   - Počet roubíků – 7 

   - Výška obvodových roubíků – 5 x 4,5 mm 

  - Průměr obvodových rooubíků – 5 x 8,2 

   - Výška centrálních roubíků – 2 x 4 mm 

  - Průměr centrálních roubíků – 2 x 7 mm 

   - Délka korunky – 50 mm  

   - Velikost kónusu pro nasazení vrtné tyče – 11
o 

 - Váha korunky – 0,30 kg 

     - Počet výplachových kanálků – 2 

 

Atlas Copco – kříţová korunka (179-7038-2801-17) 

  - Délka korunky – 52 mm 

   - Počet destiček – 4 

   - Délka jedné destičky – 14 mm 

   - Výška jedné destičky – 3 mm 

   - Průměr korunky – 38 mm 

   - Velikost kónusu pro nasazení vrtné tyče – 11
o
 

   - Počet výplachových kanálků – 2  

 

Rockmore – roubíková korunka s polokulovitým roubíkem (T22 36B211 / 2418W20786) 

               - Délka korunky – 59 mm 

    - Počet roubíků – 7 

    - Výška vnějších roubíků – 5 x 4 mm 

            - Průměr vnějších roubíků – 5 x 8 mm 

    - Výška vnitřních roubíků – 2 x 3 mm 

           - Průměr vnitřních roubíků – 2 x 7 mm  

    - Průměr korunky – 36 mm 

    - Váha – 0,35 kg 

    - Počet výplachových kanálků – 2  

                                               - Velikost kónusu pro nasazení vrtné tyče - 11
o
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Rockmore – roubíková korunka s polokulovitým roubíkem (T22 36B211 / 2418W20528) 

- Délka korunky – 59 mm 

- Počet roubíků – 2 centrální polokulovité 

      5 obvodové MultiPoint 

- Výška vnějších roubíků – 5 x 4 mm 

- Průměr vnějších roubíků – 5 x 9 mm 

- Výška vnitřních roubíků – 2 x 3,5 mm 

- Průměr vnitřních roubíků – 2x 7 mm 

- Průměr korunky – 36 mm 

- Váha – 0,35 kg 

- Velikost kónusu pro nasazení tyče – 11
o 

 

5.2. Horninové prostředí 

Pro zhodnocení výsledků posouzení opotřebení roubíků na korunce a úbytek 

průměru matrice bylo vybráno pět aktivních pracovišť, na kterých jsem zkoušel postupně 

všechny druhy vybraných vrtných korunek a zapisoval si jejich opotřebení v závislosti na 

odvrtaných metrech v hornině.  

Dobývané polymetalické zrudnění s obsahem drahých kovů Au a Ag se nachází 

v těsné blízkosti andezitu, který jej obklopuje. Jedná se o andezit světle zelené aţ světle 

šedé barvy s drobno porfyrickou strukturou s vyrostlicemi světlého plagioklasu (andezit – 

labradorit) a tmavými pyroxeny. Základní hmotu tvoří vulkanické sklo (10 – 60%) a 

mikrolity pyroxenu, amfibolu a pyritu. Andezity jsou silně hydrotermálně alterovány, 

jejichţ hydrotermální přeměna dala za vznik rudním ţilám s obsahem drahých kovů. 

Primární sloţení minerálů se výrazně změnila. Světlý plagioklas se přeměnil na jílový 

minerál sericit a tmavé minerály se změnily na chlorit, který dává andezitu světle zelenou 

aţ šedou barvu. Četná puklinatost andezitu vlivem tektonické aktivity v průběhu geneze, 

dala za vznik působením hydrotermálních proudů jejich vyplnění křemenem 

s polymetalickým zrudněním. (Šály et al., 2008). 
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     Obr. 13 – Prokřemenělý andezit – směrná nadloţní chodba na XIV obzoru (foto Jiří Čuba) 

Přítomnost velkého mnoţství křemenných ţil, které jsou protkané všemi směry 

v hornině, způsobuje značné potíţe při vrtání otvorů pro střelecké práce. Vysoká tvrdost 

křemenu a pevnost v tlaku, který dosahuje u andezitu okolo 140 MPa mají velký vliv na 

obrušování jak roubíků, tak matrice korunky. Jelikoţ se vrtalo převáţně v jednom typu 

hornin (prokřemenělý andezit) aţ na jednu výjimku, budu zde pouze uvádět dosaţené 

metry a opotřebení roubíků a matrice korunky. 

 

5.3. Roubíková korunka AtlasCopco – 36 mm 

 Na pracovišti SN – XIV – V (směrná nadloţní chodba na čtrnáctém obzoru východního 

směru) bylo s jednou korunkou navrtáno celkem 79 vývrtů o délce jednoho vývrtu 1,2 

m. Vrtalo se v prokřemenělém andezitu po celou dobu vrtání. Po celou dobu se vrtá na 

max. výkon kladiva při tlaku vzduchu kolem 6 - 7 at. Postupně byly naměřeny 

následující parametry, které jsem zapisoval průběţně po odvrtání po jedné směně 

jedním pracovníkem: 
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Odvrtaná 
délka [m] 

Průměr 
korunky 

[mm] 

Délka vnitřních 
roubíků [mm] 

Délka vnějších r. 
[mm] 

Průměr plošky 
na čele vnitřích 

r. [mm] 

Střední rychlost 
vrtání [cm/min] 

15,6 35,5 3,7 4,3 3 65,4 

31,2 34,5 3,5 4,1 3 65,4 

46,8 33,5 3,3 3,9 3 65,4 

62,4 33 3,1 3 4 65 

78 32,6 3 2,5 4 65 

93,6 32,3 3 0 5 51 

Tabulka č. 5 – opotřebení korunky v závislosti od odvrtaných metrů (AtlasCopco – 36 mm) 

 

V tabulce č. 5 jsou uvedené hodnoty opotřebení roubíků a úbytek na průměru 

korunky. Z těchto dat jsem sestrojil graf č.1 na kterém je graficky znázorněna závislost 

úbytku průměru korunky na odvrtaných metrech. Při vrtání nedocházelo k ţádným potíţím 

a bylo velice plynulé. Z tabulky jde vyčíst poměrně rychlý pokles střední rychlosti vrtání 

od odvrtaných 78 m. To bylo způsobeno vysokou abrazivostí hornin, jeţ měla za následek 

zmenšení průměru aţ na kritický průměr, který měl za následek odlomení postupně všech 

obvodových roubíků. Vlivem obroušení korunky, jsem také zpozoroval zaslepení bočního 

výplachového kanálku otřepy, jeţ mělo za následek špatný výplach rozmělněné horniny, 

jeho hromadění na čele způsobovalo rychlejší obrušování korunky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Graf č. 1 – Závislost opotřebení průměru korunky na odvrtaných metrech – AtlasCopco – 36mm 
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                          Obr. 14 – Roubíková korunka po 15,6 m (vlevo) a po 93,6 m (v pravo) – (foto Jiří Čuba) 

 

 Na pracovišti MO – XIV - V (meziobzor nad čtrnáctým obzorem východního 

směru) – na tomto pracovišti se odvrtalo s jednou korunkou 35 vývrtů o celkové délce 

42 m. Vrtalo se v prokřemenělém andezitu při max. výkonu vrtacího kladiva 6 – 7 at. 

Při vrtání docházelo k postupnému obrušování průměru korunky aţ na konečný průměr 

33,4 mm. Obvodové roubíky se vlivem zmenšování průměru opotřebovávají po obvodu 

a vznikají na nich plošky zarovnané s průměrem korunky. Při odvrtání 39,6 m došlo 

k ulomení jednoho z vnějších roubíků a odštípnutí kousku jednoho z vnitřního roubíku. 

Pokračovali jsme dále ve vrtání, ale postupová rychlost nebyla jiţ tak efektivní a 

zmenšovala se. Při dovrtání 42 m se vylomil další z obvodových roubíků a korunka 

musela být vyměněna za novou. Výška středových roubíků činila 3 mm a vzniklá 

ploška na čele roubíku měla 4 mm. Obvodové roubíky měly konečnou výšku 3 mm. 

 

 Na pracovišti MO – KA - XV (meziobzor po ţíle Karolína nad patnáctým obzorem) – 

na tomto pracovišti se odvrtalo s jednou korunkou 25 vývrtů o celkové délce 30 m. 

Vrtalo se v prokřemenělém andezitu při max. výkonu vrtacího kladiva 6 – 7 at.  

 

 Na pracovišti S – XVI – V (sledná chodba po šestnáctém obzoru východního směru) 

bylo odvrtáno s jednou korunkou 36 vývrtů o celkové délce 43,2 m. Průběh opotřebení 
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korunky je analogický jak u předešlých pracovišť. Konečný průměr korunky po 

skončení vrtání byl 31,5 mm. Obvodové roubíky byly všechny vytrhané. Středové 

roubíky měly výšku 3,2 mm a jeden z nich byl částečně odštípnutý. 

 

 Na pracovišti S – XVII – V (sledná chodba po sedmnáctém obzoru východního směru) 

bylo navrtáno s korunkou 36 vývrtů o délce 43,2 m. Průměr korunky po skončení 

vrtání byl 33,1 mm. Obvodové roubíky vytrhané a středové roubíky měly výšku 3,3 

mm. Zajímavostí u této korunky byla oproti ostatním zachovalý tvar po obvodu, kde 

byly vsazeny obvodové roubíky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Obr. 15 – nová a opotřebená korunka po 43,2 m (foto Jiří Čuba) 

5.4. Roubíková korunka AtlasCopco – 38 mm 

 Na pracovišti MO – XIV – V (meziobzor nad čtrnáctým obzorem východního 

směru) bylo s jednou korunkou navrtáno celkem 50 vývrtů o délce jednoho vývrtu 

1,2 m. Vrtalo se v prokřemenělém andezitu po celou dobu vrtání. Po celou dobu se 

vrtá na max. výkon kladiva při tlaku vzduchu kolem 6 - 7 at. Postupně byly 

naměřeny následující parametry, které jsem zapisoval průběţně po odvrtání po 

jedné směně jedním pracovníkem: 
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Odvrtaná 
délka 
[m] 

Průměr 
korunky 

[mm] 

Délka 
vnitřních 
roubíků 

[mm] 

Délka 
vnějších 
r. [mm] 

Průměr 
plošky 
na čele 
vnitřích 
r. [mm] 

Střední 
rychlost 
vrtání 

[cm/min] 

19,2 37 3,5 4,5 2 80 

38,4 35,5 3 3,5 2,5 80 

43,2 34 3 2 3 80 

60 31 2,5 0 3 65 

             Tabulka č. 6 - opotřebení korunky v závislosti od odvrtaných metrů (AtlasCopco – 38 mm) 

     Graf č. 2 - Závislost opotřebení průměru korunky na odvrtaných metrech (AtlasCopco – 38 mm) 

 

 Na pracovišti SN – XIV – V (směrná nadloţní chodba na čtrnáctém obzoru východního 

směru) bylo s jednou korunkou navrtáno celkem 45 vývrtů o celkové délce 54 m. 

Průměr korunky byl po skončení vrtání 34,5 mm. Tři obvodové roubíky byly vytrhány 

a opotřebení průměru korunky byl u vytrhaných roubíků zarovnaný se spodní částí 

korunky. Při vrtání docházelo vlivem excentricity k nárazům a tím i k rychlejšímu 

vytrhání postupně třech obvodových roubíků. 

 

 Na pracovišti MO – KA - XV (meziobzor po ţíle Karolína nad patnáctým obzorem) – 

na tomto pracovišti se odvrtalo s jednou korunkou 36 vývrtů o celkové délce 43,2 m. 

Průměr korunky činil 35 mm a byl vylomený pouze jeden obvodový roubík.  
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 Na pracovišti S – XVI – V (sledná chodba po šestnáctém obzoru východního směru) 

bylo odvrtáno s jednou korunkou 125 vývrtů o celkové délce 150 m. Na tomto 

pracovišti se při vrtání nenacházel v hornině křemen, proto byla obrusnost korunky 

minimální. Průměr korunky činil 33,5 mm a tři obvodové roubíky byly vytrhané. Jeden 

středový roubík byl v půlce odštíplý a jeho výška byla 3,2 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

                                      Obr. 16 – opotřebená korunka po odvrtání 150 m (foto Jiří Čuba) 

 

 Na pracovišti S – XVII – V (sledná chodba po sedmnáctém obzoru východního směru) 

bylo navrtáno s korunkou 42 vývrtů o celkové délce 50,4 m. Konečný průměr po 

dokončení vrtání byl 34,2 mm a tři obvodové roubíky byly vytrhány.  

 

5.5. Křížová korunka AtlasCopco – 38 mm 

 A Na pracovišti MO – KA – XV (meziobzor nad patnáctým obzorem po ţíle 

Karolína) bylo s jednou korunkou navrtáno celkem 44 vývrtů o délce jednoho 

vývrtu 1,2 m. Vrtalo se v prokřemenělém andezitu po celou dobu vrtání. Po celou 

dobu se vrtá na max. výkon kladiva při tlaku vzduchu kolem 6-7 at. Postupně byly 

naměřeny následující parametry, které jsem zapisoval průběţně po odvrtání po 

jedné směně jedním pracovníkem: 
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Odvrtaná 
délka [m] 

Průměr 
korunky 

[mm] 

Délka 
korunky s 
destičkami 

[mm] 

Velikost 
opotřebení 

plošek 
destičky [mm] 

Střední 
rychlost 
vrtání 

[cm/min] 

14,4 37,2 54,6 1 52 

28,8 36,5 54 2,3 52 

43,2 36 53,4 3,5 52 

52,8 35 53 5 45 

                 Tabulka č. 7 - opotřebení korunky v závislosti od odvrtaných metrů (AtlasCopco – kříţová 38 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Graf č. 3 - Závislost opotřebení průměru kříţové korunky na odvrtaných metrech (AtlasCopco – 38 mm) 

 

Průběh opotřebení kříţové korunky je zapsán v tabulce č. 7 ze které je dále zhotoven 

graf č.3 znázorňující zmenšení průměru od odvrtaných metrů. S kříţovou korunkou nebyly 

dosahovány řezné rychlosti tak velké jak u roubíkových korunek. Zřejmě to způsobovala 

vysoká pevnost hornin v tlaku okolo 140MPa. Při opotřebení čelních plošek po navrtání 24 

m, které činily 2 mm, způsobovalo při vrtání vystřelování větších kusů hornin ven z vrtu, 

které zasahovaly pracovníka obsluhující vrtací kladivo. Při ideálním úhlu břitu vniká břit 

do horniny, vytváří v ní deformace a pootočením nástroje dochází k oddělení horniny. 

Vlivem obroušení destiček a vytvoření rovné plošky docházelo k deformaci horniny, jeho 
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hutnění a při dalším nárazu k odštípnutí většího kusu horniny. Postupová rychlost se také 

zmenšovala a tím docházelo i k delšímu času vrtání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Obr. 17 – Nová a opotřebená kříţová korunka po odvrtání 52,8 m (foto Jiří Čuba)  

 

 Na pracovišti SN – XIV – V (směrná nadloţní chodba na čtrnáctém obzoru 

východního směru) bylo s jednou korunkou navrtáno celkem 50 vývrtů o celkové 

délce 60 m. Průměr korunky se zmenšil na 36 mm. Velikost plošek na čele destiček 

činil 5 mm. Všechny čtyři destičky byly částečně u středu korunky vylomené. 

 

 Na pracovišti MO – XIV – V (meziobzor nad čtrnáctým obzorem východního 

směru) bylo s jednou korunkou navrtáno celkem 31 vývrtů o délce 37,2 m. Průměr 

korunky se zmenšil pouze o 0,5 mm a plošky na čele destiček měly 3 mm. 

 

  Na pracovišti S – XVI – V (sledná chodba po šestnáctém obzoru východního 

směru) bylo navrtáno s jednou korunkou 30 vývrtů o celkové délce 36 m. 

 

 Na pracovišti S – XVII – V (sledná chodba po sedmnáctém obzoru východního 

směru) bylo navrtáno 13 vývrtů o celkové délce 15,6 m. 
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5.6. Roubíková korunka Rockmore – 36 mm (MultiPoint) 

 Na pracovišti S – XVII – V (sledná chodba po sedmnáctém obzoru východního 

směru) bylo navrtáno celkem 57 vývrtů o celkové délce 68 m. Roubíková korunka 

Rockmore – Multipoint je nové generace výroby korunek. Obvodové roubíky jsou 

zdrsněny malými výstupky, které by měly podle referencí vydrţet o 25% více neţ 

normální roubíky. Průběh měření po dobu vrtání je znázorněn v tabulce č. 8: 

 

 

 

 

 

 

 

             Tabulka č. 8 - opotřebení korunky v závislosti od odvrtaných metrů (Rockmore – 36 mm - MultiPoint) 

 

Tvar roubíků je oproti předešlým polokulatý s obvodovými roubíky typu MultiPoint.                 

Při vrtání docházelo k častým nárazům a chvění kladiva vlivem špatně zvoleného tvaru 

roubíků, který je pro tento typ tvrdých hornin nevyhovující. Střední rychlost vrtání nebyla 

příliš veliká oproti roubíkům kuţelovitého tvaru. Velikost plošek středních roubíků je 

oproti kuţelovitým více obroušený. Po dovrtání zůstaly pouze dva obvodové roubíky a tři 

byly zničeny.  Průběh opotřebení průměru korunky je znázorněný na grafu č. 4   

 

 

 

 

 

 

Odvrtaná 
délka 
[m] 

Průměr 
korunky 

[mm] 

Délka 
vnitřních 
roubíků 

[mm] 

Délka 
vnějších 
r. [mm] 

Průměr 
plošky 
na čele 
vnitřích 
r. [mm] 

Střední 
rychlost 
vrtání 

[cm/min] 

18 35,5 3,3 3,7 0,9 50 

36 35 3,1 3,5 2 50 

42 34,2 2,5 3,2 3,2 50 

60 33,3 2,3 2,3 4,5 46 

68 32,5 2,1 0 5,8 43 
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Graf č. 4 - Závislost opotřebení průměru korunky na odvrtaných metrech – RM 36 mm (Multipoint) 

 

 Na pracovišti SN – XIV – V (směrná nadloţní chodba na čtrnáctém obzoru 

východního směru) bylo s jednou korunkou navrtáno celkem 27 vývrtů o celkové 

délce 32,4 m. 

 

 Na pracovišti MO – XIV – V (meziobzor nad čtrnáctým obzorem východního 

směru) bylo s jednou korunkou navrtáno celkem 25 vývrtů o celkové délce 30 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                          Obr. 18 – opotřebovaná korunka po odvrtání 30 m (foto Jiří Čuba) 
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5.7. Roubíková korunka Rockmore – 36 mm 

 Na pracovišti MO – XIV – V (meziobzor nad čtrnáctým obzorem východního 

směru) bylo s jednou korunkou navrtáno celkem 34 vývrtů o délce jednoho vývrtu 

1,2 m. Vrtalo se v prokřemenělém andezitu po celou dobu vrtání. Po celou dobu se 

vrtá na max. výkon kladiva při tlaku vzduchu kolem 6 - 7 at. Postupně byly 

naměřeny následující parametry, které jsem zapisoval průběţně po odvrtání po 

jedné směně jedním pracovníkem: 

Odvrtaná 
délka 
[m] 

Průměr 
korunky 

[mm] 

Délka 
vnitřních 
roubíků 

[mm] 

Délka 
vnějších 
r. [mm] 

Průměr 
plošky 
na čele 
vnitřích 
r. [mm] 

Střední 
rychlost 
vrtání 

[cm/min] 

18 35 2,8 3,6 0,3 45 

36 34,5 2,5 3,2 2 45 

42 34 2 2 4 40 

                           Tabulka č. 9 - opotřebení korunky v závislosti od odvrtaných metrů (Rockmore – 36 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Graf č. 5 - Závislost opotřebení průměru korunky na odvrtaných metrech – RM  36 mm 

 

Vrtná korunka od firmy Rockmore má naproti předchozím roubíkovým korunkám 

polokulatý tvar roubíky. Rychlost vrtání byla od předešlých korunek skoro o polovinu 

delší. Vlivem polokulatých roubíkům docházelo často při vrtání k značným nárazům, které 
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se přenášelo přes vrtací kladivo na pracovníky, kterým nárazy způsobovaly velké chvění 

v rukách. Při vrtání těmito korunkami dochází často k odstřiţení korunky, jejichţ přední 

část zůstane ve vrtu a část zůstane na vrtné tyči, kvůli této časté vadě se musí začít vrtat 

nový vrt vedle. Příčina tohoto porušení je pravděpodobně v nekvalitní oceli, z které je 

korunka vyrobena. Měřené údaje jsou zaznačeny v tabulce č. 9 a z těchto dat je vytvořen 

graf č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

               Obr. 19 – Ustřiţená korunka po 7,4 m, jejichţ část (2 cm) zůstala na vrtné tyči (foto Jiří Čuba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Obr. 20 – nová a opotřebená roubíková korunka po odvrtání 42 m (foto Jiří Čuba) 

 

 Na pracovišti SN – XIV – V (směrná nadloţní chodba na čtrnáctém obzoru 

východního směru) bylo s jednou korunkou navrtáno celkem 28 vývrtů o celkové 

délce 33,6 m. 
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6. Vyhodnocení technicko-ekonomických ukazatelů 

V předcházejících kapitolách byly popsány a zhodnoceny různé typy vrtných 

korunek, které byly vybrány od zahraničních dodavatelů. Cílem této práce bylo zhodnotit 

tyto korunky a posoudit za jakých podmínek je vhodné tyto korunky pouţít a především 

posoudit, která z vybraných korunek je nejvýhodnější.  

 

6.1.  Korunka AtlasCopco – 38 mm 

Pořizovací cena jedné korunky činí 39,11 € 

 Na pracovišti SN – XIV – V bylo navrtáno 45 děr o celkové délce 54 m. Náklady 

na jeden metr vývrtu činí 0,72 € 

 Na pracovišti MO – XIV – V bylo navrtáno celkem 50 děr o celkové délce 60 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 0,65 € 

 Na pracovišti MO – KA – XV bylo navrtáno celkem 36 děr o celkové délce 43,2 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 0,90 € 

 Na pracovišti S – XVI – V bylo navrtáno celkem 125 děr o celkové délce 150 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 0,26 € 

 Na pracovišti S – XVII – V bylo navrtáno celkem 42 děr o celkové délce 50,4 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 0,77 € 

 

6.2. Korunka AtlasCopco – 36 mm 

Pořizovací náklady jedné korunky činí 39,11 € 

 Na pracovišti SN – XIV – V bylo navrtáno 79 děr o celkové délce 94,8 m. Náklady 

na jeden metr vývrtu činí 0,41 € 

 Na pracovišti MO – XIV – V bylo navrtáno celkem 35 děr o celkové délce 42 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 0,93 € 

 Na pracovišti MO – KA – XV bylo navrtáno celkem 25 děr o celkové délce 30 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 1,30 € 
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 Na pracovišti S – XVI – V bylo navrtáno celkem 36 děr o celkové délce 43,2 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 0,90 € 

 Na pracovišti S – XVII – V bylo navrtáno celkem 36 děr o celkové délce 43,2 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 0,90 € 

 

6.3. Křížová korunka AtlasCopco – 38 mm 

Pořizovací náklady jedné korunky činí 50,62 € 

 Na pracovišti SN – XIV – V bylo navrtáno 50 děr o celkové délce 60 m. Náklady 

na jeden metr vývrtu činí 0,84 € 

 Na pracovišti MO – XIV – V bylo navrtáno celkem 31 děr o celkové délce 37,2 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 1,36 € 

 Na pracovišti MO – KA – XV bylo navrtáno celkem 44 děr o celkové délce 52,8 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 0,95 € 

 Na pracovišti S – XVI – V bylo navrtáno celkem 30 děr o celkové délce 36 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 1,40 € 

 Na pracovišti S – XVII – V bylo navrtáno celkem 13 děr o celkové délce 15,6 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 3,24 € 

 

6.4. Korunka Rockmore – 36 mm 

Pořizovací náklady jedné korunky činí 33,8 € 

 Na pracovišti SN – XIV – V bylo navrtáno 28 děr o celkové délce 33,6 m. Náklady 

na jeden metr vývrtu činí 1,00 € 

 Na pracovišti MO – XIV – V bylo navrtáno celkem 34 děr o celkové délce 40,8 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 0,82 € 

 Na pracovišti MO – KA – XV bylo navrtáno celkem 34 děr o celkové délce 40,8 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 0,82 € 

 Na pracovišti S – XVI – V bylo navrtáno celkem 27 děr o celkové délce 32,4 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 1,04 € 
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 Na pracovišti S – XVII – V bylo navrtáno celkem 39 děr o celkové délce 46,8 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 0,72 € 

 

6.5. Korunka Rockmore – 36 mm (Multipoint) 

Pořizovací náklady jedné korunky činí 33,8 € 

 Na pracovišti SN – XIV – V bylo navrtáno 27 děr o celkové délce 32,4 m. Náklady 

na jeden metr vývrtu činí 1,04 € 

 Na pracovišti MO – XIV – V bylo navrtáno celkem 25 děr o celkové délce 30 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 1,12 € 

 Na pracovišti MO – KA – XV bylo navrtáno celkem 33 děr o celkové délce 39,6 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 0,85 € 

 Na pracovišti S – XVI – V bylo navrtáno celkem 37 děr o celkové délce 44,4 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 0,76 € 

 Na pracovišti S – XVII – V bylo navrtáno celkem 57 děr o celkové délce 68 m. 

Náklady na jeden metr vývrtu činí 0,49 € 

 

6.6. Zhodnocení výsledků 

Typ korunky AC - 38 mm AC - 36 mm 
AC - 

křížová 
RM - 36 mm 

RC - 
MultiPoint 

Cena korunky 
€/kus 

39,11 € 39,11 € 50,62 € 33,80 € 33,80 € 

Celková délka 
vývrtů ze všech 

pracovišť 
357,6 m 253,2 m 201,6 m 194,4 m 214,4 m 

Náklady na 1 m 
vývrtu 

0,66 € 0,88 € 1,55 € 0,88 € 0,85 € 

             Tabulka č. 10 – Zhodnocení výsledků 
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7. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést porovnání pěti vybraných vrtných korunek a 

provést jejich vyhodnocení z hlediska odvrtaných metrů, které s nimi byly v průměru 

dosahovány. Jednalo se především o roubíkové korunky, jejichţ řezné části byly zhotoveny 

ze slinutých karbidů práškovou metalurgií. Testovací korunky byly dodány od švédské 

firmy AtlasCopco a americké firmy RockMore.  

Práci jsem rozdělil na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem se snaţil 

přiblíţit geologické poměry loţiska, které jsou velice komplikované. Dále jsem popisoval 

dosavadně pouţívanou vrtací techniku a způsob rozpojování hornin pouţívanou na dole 

Rozália.  

Úkolem praktické části jsem si dal za cíl navrhnout, provést a vyhodnotit navrhované 

vrtací korunky a zjistit jejich opotřebení a porovnat, která korunka se z ekonomického 

hlediska více vyplatí. Celkem bylo vyzkoušeno 5 druhů vrtných korunek, které v testu 

dopadly následovně: 

 AtlasCopco – 38 mm: tato roubíková korunka s kuţelovitými roubíky, dopadla 

v testu nejlépe. Střední rychlost vrtání byla s touto korunkou dosahována v průměru 

75 cm/min. Při vrtání nedocházelo k ţádným komplikacím a bylo plynulé po celou 

dobu vrtání. Průměrná cena na odvrtání jednoho metru vývrtu mi vyšla 0,66 €. 

Pořizovací náklady na jednu korunku jsou 39,11 €. 

 AtlasCopco – 36 mm: s touto korunkou byly dosahovány podobné výsledky jak 

s předchozí korunkou od stejné firmy o průměru 38 mm. Pořizovací náklady na 

korunku jsou stejné 39,11 €. Střední rychlost vrtání byla o něco menší jen 60 

cm/min, ale pro svoji plynulost ve vrtání bez větších komplikací je vhodnou volbou 

pro pouţití. Průměrná cena na jeden metr vývrtu vyšla 0,88 €.  

 Kříţová korunka AtlasCopco – 38 mm: nasazení této korunky nebylo zvoleno 

vhodně. Velmi tvrdá hornina, ve které se vrtá, není vhodná pro tento typ korunky. 

Po odvrtání zhruba 24 m a opotřebení plošek na čele destičky 2,5 mm zapříčinilo 

nepravidelné vrtání s nárazy a odštipování kousků hornin, které byly velkou 

rychlostí odstřelovány s vrtu a zasahovaly pracovníka obsluhující vrtné kladivo po 

celém těle. Její pořizovací náklady, které jsou 50,62 € a její střední rychlost vrtání 
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kolem 50 cm/min umístilo tuto korunku za velmi neekonomickou. Průměrná cena 

na odvrtání jednoho metru vývrtu mi vyšla okolo 1,55 €. 

 Rockmore – 36 mm: tato korunka s polokulovitými roubíky vyšla v hodnocení za 

velmi neekonomickou. Při vrtání docházelo k četným zpětným nárazům, které mají 

neblahý vliv na pracovníka a na vrtací kladivo, které svými nepravidelnými nárazy 

rychleji ničí. To je pravděpodobně způsobenou tvarem roubíků a větší délku vrtací 

korunky o více jak 1 cm oproti AtlasCopcu. Při vrtání docházelo k častějšímu 

lámání vrtné tyče i korunky, která zůstala ve vrtu a proto se musela začít vrtat nová 

díra. Průměrná rychlost vrtání byla zhruba 42 cm/min. Tuto korunku nedoporučuji 

nadále pouţívat, i kdyţ její pořizovací náklady jsou pouhých 33,8 € a vyřadit ji pro 

její nekvalitní zpracování oceli ze sortimentu.  

 Rockmore – 36 mm (Multipoint): tento novější typ vrtací korunky, která má 

polokulaté roubíky, jejichţ vnější roubíky jsou zdrsněné (tzv. MultiPoint) byly 

měly podle prospektu vydrţet o 20% více neţ předchozí korunka. V testu se ale 

ukázalo stejných vad jako v předchozí korunce od stejné firmy. Vrtací rychlost byla 

o něco vyšší 48 cm/min, ale pro svoji chybnost ji také nedoporučuji.  

V testu nejlépe dopadly korunky od firmy AtlasCopco, jejichţ konstrukční řešení je 

nejvhodnější a kvalita materiálu výborná. Byly s nimi dosahovány konstantní rychlosti po 

celou dobu vrtání. Nejhorších výsledků bylo dosaţeno Americkými korunkami Rockmore, 

jejichţ nekvalitní zpracování způsobovalo časté poškození korunky jiţ při prvních 

odvrtaných metrech. 
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