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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

KRUPA, T. Konstrukční řešení posuvného zařízení přibírkového stroje PSU 7000 

– bakalářská práce. OSTRAVA: Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra 

výrobních strojů a konstruování, 60 s. Vedoucí práce: FRIES, J. 

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem posuvného zařízení 

vrtacího stroje, který je určený pro vrtání hornin v těţkých těţebních podmínkách. Tato 

vrtací lafeta je konstruována tak, aby ji bylo moţné připojit na přibírkový stroj PSU 7000 

firmy Ferrit s.r.o. V úvodu práce je popsán princip vrtacích prací a uveden stručný přehled 

pouţívaných vrtacích strojů. A také je zde moţné najít různé způsoby řešení posuvných 

zařízení vrtacích strojů. Poté je v práci přehledně vysvětlen samotný konstrukční návrh, 

volba typu posuvu a jeho pohon. Důleţité části stroje jsou podrobně popsány a pomocí 

pevnostní analýzy MKP zkontrolovány. V závěru práce je provedeno konečné zhodnocení 

mého návrhu a vyjmenování zjištěných výhod či nevýhod. K práci je přiloţena i výkresová 

dokumentace některých sestav a součástí. 

 

ANNOTATION OF THESSIS 

 KRUPA, T. Structural Design of Sliding Device of Dinting Machines PSU 7000 - 

bachelor thesis. OSTRAVA: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Production Machines and Design, 60 p. Thesis, head: 

FRIES, J. 

 The bachelor thesis deals with the design of a sliding device used for a drilling 

machine. The drilling machine is designed for hard rock mining conditions and it is 

connectable to the PSU 7000 roadheading machine, manufactured by Ferrit s.r.o. The 

introduction describes the principle of drilling work and gives a brief overview of the drilling 

machines. Different ways of dealing with sliding equipment are also mentioned here. The 

following chapters are devoted to the design itself, its engine and the movement 

possibilities. The important parts of the machine are described in detail and examined by 

MKP stress analysis. The conclusion includes the final evaluation of my design and 

identified advantages and disadvantages are listed there. The technical drawings are 

attached. 
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SEZNAM POUŢITÝCH OZNAČENÍ 

Značka Název Rozměr 

𝜔 Úhlová rychlost [rads-1] 

n Otáčky [min-1] 

nmin, nmax Minimální, maximální otáčky [min-1] 

nMmin, nMmax Minimální, maximální otáčky motoru [min-1] 

r Poloměr [mm] 

vt Teoretická rychlost posuvu [ms-1] 

uteor Teoretický převodový poměr [-] 

d Průměr roztečné kruţnice ozubení [mm] 

Ft Obvodová síla na roztečné kruţnici [N] 

Pmin , Pmax  Minimální, maximální vstupní otáčky převodovky [kW] 

Mk1, Mk2 Kroutící moment výstupního hřídele převodovky [Nm] 

Mk  Maximální kroutící moment na výstupním hřídeli [Nm] 

Fr Radiální síla na roztečné kruţnici [N] 

휀𝛼  Součinitel záběru [-] 

mn Modul ozubení [mm] 

𝛼 Úhel profilu [°] 

𝑑𝑎1, 𝑑𝑎2 Hlavová kruţnice pastorku, ozubeného hřebenu [mm] 

𝑑𝑓1, 𝑑𝑓2 Patní kruţnice pastorku, ozubeného hřebenu [mm] 

𝑑𝑏1, 𝑑𝑏2 Základní kruţnice pastorku, ozubeného hřebenu [mm] 

𝜂𝑃Ř Účinnost převodovky [-] 

pb Základní rozteč [mm] 

z1, z2 Počet zubů pastorku, ozubeného hřebenu [-] 

ZE  Součinitel vlastností materiálu [-] 

ZH  Součinitel tvaru zubů [-] 

Zε  Součinitel součtové délky dotykových křivek [-] 

σH0 Napětí při ideálním zatíţení zubů [MPa] 

KH  Součinitel přídavných zatíţení [-] 

KA  Součinitel dynamických sil [-] 

Kv Součinitel rychlosti [-] 

KHα Součinitel podílu zatíţení jednotlivých zubů a dyn. sil [-] 

KHβ  
Součinitel nerovnoměrnosti zatíţení zubů podél šířky pro 
dotyk 

[-] 

KP Pomocný součinitel [-] 

KQ  Pomocný součinitel [-] 

σH  Výpočtové napětí v dotyku [MPa] 
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σHMAX  Největší napětí v dotyku [MPa] 

Ftmax  Maximální zatíţení jednorázové [N] 

VHV  Tvrdost povrchu (boku) zubu [HV] 

σHPMAX  Dovolené napětí v dotyku [MPa] 

σHlim  Mez únavy v dotyku [MPa] 

SH  Bezpečnost proti tvorbě PITTINGŮ [-] 

ZL  Součinitel maziva [-] 

ZR  Součinitel výchozí drsnosti zubů [-] 

ZV  Součinitel rychlosti [-] 

KF Provozní součinitel [-] 

σF Ohybové napětí v nebezpečném průřezu paty zubu [MPa] 

qH  Exponent Wöhlerovy křivky [-] 

σF Ohybové napětí paty zubu [MPa] 

KFα 
Součinitel podílu zatíţení jednotlivých zubů a dyn. Sil pro 
ohyb 

[-] 

KFβ 
Součinitel nerovnoměrnosti zatíţení zubů podél šířky pro 
ohyb 

[-] 

bw Šířka ozubení [mm] 

YFs  Součinitel tvaru zubu a koncentrace napětí [-] 

Yβ  Součinitel sklonu zubu [-] 

Yε  Součinitel bezpečnosti proti únavovému lomu [-] 

YN  Součinitel ţivotnosti pro ohyb [-] 

NFlim  Počet zatěţovacích cyklů [-] 

N Ţivotnost [hod] 

SF Bezpečnost proti únavovému lomu [-] 

σFlim  Mez únavy v ohybu [MPa] 

Yδ  Součinitel vrubové citlivosti [-] 

YX  Součinitel velikosti pro ohyb [-] 

σFMAX  Maximální místní ohybové napětí v patě zubu [MPa] 

FtMAX  Jednorázové maximální zatíţení zubu [N] 

σFst  Statická pevnost v ohybu při maximálním zatíţení [MPa] 

SFs  Statická bezpečnost v ohybu [-] 
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1 ÚVOD 

V této bakalářské práci je mým hlavním cílem navrhnout kompletní konstrukční řešení 

posuvného zařízení s hydraulickým vrtacím kladivem, které je určeno pro přímé nasazení 

na přírubu celé vrtací jednotky. Vrtací jednotka slouţí k mechanizovanému vrtání 

střelných vrtů a vrtů pro svorníky. Mým úkolem, a tedy hlavním obsahem této práce, je 

zabývat se návrhem nejvhodnějšího typu posuvu nebo se pokusit o vytvoření nového typu 

posuvného zařízení poháněné hydraulickým systémem. Obsahem této práce rozhodně 

není zabývat se konstruováním celé vrtací jednotky, která musí být kompatibilní pro 

nasazení na univerzální přibírkový stroj firmy Ferrit s.r.o. Tato firma mi tedy zadala tento 

úkol, který se pokusím vyřešit, a také mi zadala technické poţadavky, se kterými musí 

pracovat vrtací kladivo, a já tyto poţadavky musím zahrnout do návrhu jiţ zmíněného 

posuvného zařízení. Všechny tyto zadané hodnoty později budou uvedeny v této práci. 

Firma Ferrit s.r.o. byla zaloţena v roce 1993 a svou činností navázala na tradici 

českého hornického strojírenství s vyuţitím bohatých kontaktů a zkušeností svého 

pracovního kolektivu, který má mnohaletou praxi získanou v obchodních a vývojových 

odděleních. Předmětem činnosti společnosti je stavba strojů s mechanickým pohonem 

a jejich opravy určených do prostředí s nebezpečím výbuchu a koupě zboţí za účelem 

dalšího prodeje a prodej. Obchodní kontakty se týkají nejen českých a slovenských dolů, 

ale sahají hlavně do zahraničí. Zařízení realizovaná firmou pracují na povrchových 

a hlubinných dolech v oblasti Sibiře v Rusku, v dolech Ukrajiny, Kazachstánu, Polska 

a Maďarska. Pro ruské nebo ukrajinské stroje pracující v českých a slovenských dolech 

zajišťuje firma dodávky náhradních dílů. Značnou část obratu představují dodávky strojů 

vlastní produkce, zvláště zařízení pro důlní závěsnou dopravu. [15] 

Kromě samotného konstrukčního řešení je mým úkolem při tvorbě této práce vyhledat 

nejvhodnější hydraulické vrtací kladivo, s ohledem na zadané parametry, a podle něj 

uzpůsobit konstrukci posuvného zařízení. Dále pak má tato práce specifikovat jednotlivé 

prvky celého stroje a samotný konstrukční návrh by měl počítat s pouţitím stroje v 

prostředí IM2. 

Nyní bych chtěl uvést plán postupu vypracování a tím i stručný obsah této práce, 

kterým bych se chtěl řídit. Na počátku této práce bude rešerše, která obecně vysvětlí, 

k čemu se tento stroj vyuţívá, na jakém principu funguje a jaké druhy známe. Také bude 

uvedeno rozdělení posuvných zařízení, která se pouţívají u vrtacích jednotek. Podle 

zvoleného vrtacího kladiva pak bude následně navrţen nosný vozík, který slouţí pro 

pevné uchycení vrtacího kladiva a k jeho manipulování směrem do vrtu. Následně, na 

základě literární rešerše, vyberu nebo vymyslím svůj způsob posuvu, podle něhoţ 
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navrhnu konstrukci posuvného zařízení, tak, aby vyhovovalo všem poţadavkům a bylo 

schopno k provozu v daném prostředí. Vhodnost tohoto konstrukčního řešení posuvného 

zařízení následně ověřím pevnostní analýzou MKP.  

Pro tvorbu modelů a výkresové dokumentace budu pouţívat moderní počítačové 

softwary, které uvedu i s hodnocením výsledků řešení v závěru této bakalářské práce. 
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2 ODBORNÁ REŠERŠE DŮLEŢITÝCH ČÁSTÍ STROJE 

2.1 VRTÁNÍ HORNIN A JEJICH ROZDĚLENÍ 

 Před samotným vrtáním do horniny je zapotřebí brát v potaz různé mechanické 

vlastnosti hornin, konstrukci vrtného nástroje a reţim vrtání či měrný přítlak, počet otáček 

nebo očišťování dna vrtu, na nichţ je závislá mechanická rychlost vrtání. Vztah mezi 

těmito všemi vlastnostmi a rychlosti vrtání obecně označujeme vrtatelnost hornin. 

 Je třeba si uvědomit, ţe ta samá hornina můţe vlivem různých reţimů vrtného 

procesu, způsobu vrtání či různé konstrukce vrtného nástroje, nabývat různých hodnot 

téţe vlastnosti, tedy vrtatelnosti. Dle těchto vlastností a zejména vrtatelnosti hornin se 

rozhodujeme, jaký způsob vrtání je moţno pouţít, a který bude nejvhodnější. [1] [4] 

2.1.1 Hlavní členění vrtných prací 

 Neustálé prohlubování specializace u druhů vrtných prací, vzhledem k tomu, ţe ještě 

v polovině minulého století se prováděly zejména vrty pro účely geologického průzkumu, 

určitě není ke škodě, ale je potřeba jej plánovitě koordinovat. Proto rozdělujeme důlní 

vrtání dle různých kritérií (tab. 2.1) 

Tab. 2.1 – Hlavní členění vrtných prací 

VRTY 

PRŮZKUMNÉ V HLUBINNÝCH DOLECH V LOMECH 

 Vrty geologicko- 
průzkumné 

 Vrty provozně-
průzkumné 

 Vrty zavlaţovací 

 Vrty degazační 

 Vrty zajišťovací 

 Vrty odvodňovací 

 Vrty ke sníţení 
nebezpečí horských 
otřesů 

 Velkoprůměrové vrty 

 Vrty pro trhací 
práce 

 

 Vrty geologické do 
rozvědky 

 Vrty k vyhledávání 
dutin 

 Vrty pro trhací 
práce 

 Vrty odvodňovací 

 Vrty pozorovací 

 Jelikoţ se v této práci zabývám návrhu posuvného zařízení vrtacího stroje pro trhací 

práce, proto dále přiblíţím jen tento způsob vrtů. 

2.1.2 Vrtání úderné (vrubové) 

 Jednotlivé způsoby vrtání hornin, které slouţí pro účely trhací techniky, se především 

od sebe odlišují mechanismem rozpojování horniny na čele vrtu, tedy i tím, jak působí 

nástroj na horninu a v neposlední řadě záleţí na konstrukčním řešení vrtacího stroje. [2] 
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 U úderného vrtání je hornina rozpojována údery břitu nástroje na čelo vrtu. Díky 

speciálnímu břitu, který má klínovitý tvar, vniká nástroj do horniny a na čele vrtu vytvoří 

malý ţlábek, zvaný vtisk a poté se nástroj pootočí o úhel α, kvůli tomu, aby následující 

úder zasáhl nerozrušenou horninu a odštěpil zbylé trojúhelníkové kousky mezi vtisky. [2] 

Rozdělení úderného vrtání dle funkčního působení: 

a) Vrtání nárazové 

 Vrtací nástroj při tomto způsobu vrtání je přímo spojen s vrtací tyčí, přičemţ 

urychlování nástroje, a tedy získání potřebného rozrušovacího tlaku, se docílí spuštěním 

na laně váhou nástroje nebo i mechanismem stroje. Tento způsob se dosti dlouho 

vyuţíval zejména při hlubinném vrtání, ale dnes se tento způsob jiţ nepouţívá, kvůli 

malému počtu úderů a vyšší hmotnosti stroje. [1] 

b) Vrtání příklepné 

 Je odlišný tím, ţe k rozpojování horniny dochází při působení mechanické práce, 

která vzniká přeměnou z kinetické energie udělené hmotným tělesem vrtacího stroje 

(pístem vrtacího kladiva), kterou do čela vrtu přenáší pracovní nástroj (vrtací korunka). Po 

kaţdém úderu se samozřejmě vrtací tyč s vrtací korunkou pootáčí. Tento způsob lze 

vyuţít na horniny s vysokou abrazivitou a pevností do 100 MPa. [2] 

2.1.3 Vrtání rotační 

 Vrtací nástroj (vrtací tyč s korunkou) se plynule otáčí a je větším přítlakem posouván 

do vrtu, kde při točivém pohybu rozpojuje horninu. Pouţívá se v horninách s nízkou 

abrazivností, nízkou štěpností a pevností v tlaku do 120 MPa. [1] [2] 

Oproti údernému způsobu vrtání má tento způsob tyto výhody: 

 vyšší rychlosti vrtání 

 jednodušší konstrukce vrtacího stroje (vrtacího kladiva) 

 moţnost pohonu elektromotorem 

 sniţuje hlučnost, prašnost a vibrace 

 přenos energie na vrtací stroj je jednodušší a účinnější 

2.1.4 Vrtání valivé 

 Tento způsob vrtání byl původně vyvinut pro průzkum a těţbu nafty, ale dnes jsou 

běţně pouţívány v lomech a v dolech. Jako vrtací nástroj je zde pouţíváno tzv. valivé 

dláto (obr 2.1), které má několik (většinou tři) vrtacích kuţelíků nebo válců s výstupky 

neboli zuby na obvodu. Hornina je rozpojována zuby kuţelíku, které se otáčejí a zároveň 
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naráţejí do místa vrtu. Nejmenší, běţně vyráběná dláta mají pro představu průměr asi 

100 mm. [2] 

2.1.5 Vrtání kombinované 

 Kombinací některých základních způsobů vrtání hornin vznikají nové způsoby, 

do kterých patří: 

a) Vrtání rotačně příklepné 

 Tento způsob kombinovaného vrtání je jedním z nejmodernějších z provozně 

pouţívaných způsobů, při kterém se vrtací nástroj souvisle otáčí a zároveň je posouván 

do vrtu značně velikým přítlakem. Navíc kromě toho na nástroj působí příklepy poměrně 

vysoké frekvence (3000-5000 úderů/min). 

 Nástroj pro tento kombinovaný způsob je charakteristický svým tvarem a řeznými úhly 

břitu, ale je nutno podotknout, ţe tvar korunky pro rotačně příklepné vrtání je kombinací 

mezi tvarem korunky příklepného vrtání a korunky pro rotační vrtání.  

 Oproti rotačnímu vrtání, se u tohoto kombinovaného, dosahuje velkých rychlostí vrtání 

ve středně tvrdých a tvrdých horninách, tedy v horninách s pevností od 120 do 160 MPa, 

načeţ opotřebení nástroje není tak rapidní. [2]  

b) Vrtání příklepně valivé 

 Dalším ze skupiny kombinovaných vrtání hornin je princip, při kterém vrtáme valivým 

dlátem s příklepy na nástroj, kde se většinou pouţívá ponorné kladivo. 

 Tento způsob se dnes uplatňuje především při lomovém vrtání, také při vrtání na naftu 

a mezi jeho výhody třeba patří aţ 3krát vyšší vrtací rychlosti, ale hlavně se dláto méně 

opotřebovává, takţe je zde dosahováno delší ţivotnosti nástroje, neţ je tomu u vrtání 

valivého. [2] 

 

Obr. 2.1 - Valivé dláto [7] 
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c) Vrtání vibrační 

 Posledním, nutno říci méně pouţívaným typem, je kombinace rotačního vrtání 

s vibracemi nástroje. Ten se vyuţívá jen v méně soudrţných materiálech, jako jsou 

kupříkladu hlinité nebo písčité nánosy apod. Uplatňuje se v oblasti průzkumných prací. [2] 

2.1.6 Speciální druhy vrtání 

 Tyto způsoby vrtání jsou méně pouţívané, patří mezi ně kupříkladu vrtání 

ultrazvukem, vrtání velmi krátkými elektromagnetickými vlnami nebo elektrickým 

obloukem, ale spíše se v praxi vyuţívá vrtání termické. To se rozděluje na termické vrtání 

ţárem, ale to nemá moc velký význam. Tím druhým je vrtání tryskové. 

 Vrtání tryskové se hodí hlavně do lomu, kde je velice ţádané při rozpojování velmi 

pevných a kyselých hornin (vysoký obsah křemene). Naopak není vhodné pro rozrušování 

hornin jako např. vápence, dolomity a magnezity. 

 Hornina se na čele vrtu rozrušuje za působení vysoké teploty a kinetické energie 

proudících spalin, které vznikají spalováním paliva (nejčastěji petroleje) za pomocí 

přívodu kyslíku do spalovací komory, jeţ je součástí vrtacího nástroje a konstrukčně 

podobná raketovému motoru na tekuté palivo. Spalovací komora se skládá z jedné či více 

výtokových trysek. Celý nástroj se chladí díky proudící vodě, která zároveň plní funkci 

čistící, tedy vynáší z vrtu horninovou drť. Tento způsob není moc vhodný pro hlubinné 

vrtání v dolech, neboť je pro jeho funkci potřeba zajistit intenzivní větrání. [2] 

2.2 VRTACÍ KLADIVA A VRTAČKY 

 Jsou to vrtací stroje, které horninu rozrušuji potřebným krouticím momentem, v tomto 

případě mluvíme o vrtačce, nebo potřebnou energii úderu, pak se jedná o vrtací kladivo. 

Pak ještě existují vrtací kladiva, která jsou kombinací obou strojů. [1] 

 Vrtací kladiva se nejčastěji pouţívají v dolech, pak nacházejí i docela velké uplatnění 

také ve stavebnictví i v lomové těţbě, kde jsou zapotřebí při štolování komorových 

odstřelů nebo pomocných vrtacích pracích. [2] 

2.2.1 Rozdělení dle různých ohledů 

a) Způsob rozpojování horniny 

 Příklepné 

 Rotační 

 Rotačně příklepné 

b) Způsob a pouţití a druh práce 
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Obr. 2.2 – Ukázka saňového vrtacího kladiva (vpravo) a jeho 
uchycení na posuvném zařízení (vlevo) [8] [9]  

 Ruční kladiva 

 Kladiva na saních 

 Ponorná kladiva 

 Dostropní kladiva 

c) Druh pohonu 

 Vzduchové (pneumatické) 

 Hydraulické 

 Elektrické 

 Kombinované 

d) Hmotnost 

 Lehké – do 16 kg 

 Středně těţké – od 16 do 26 kg 

 Těţká – od 26 do 30 kg 

 Saňová – nad 30 kg 

2.2.2 Ruční kladiva 

 Tyto kladiva se vyuţívají pro všechny způsoby vrtání v měkkých i tvrdých horninách. 

Jsou vhodná všude tam, kde je rozhodující nízká hmotnost, tedy pro druhotné vrtání 

v lomech nebo také v dolech, pro vrtání v komínech Pro zajištění potřebných přítlačných 

sil se vyuţívají pneumatické podpěry, které nám značně ulehčují práci, sniţují nepříjemný 

vliv zpětných úderů a optimalizují vrtný reţim. Hlavně nám však slouţí k drţení kladiva 

v poţadované poloze. [1] [2] 

2.2.3 Kladiva na saních (saňová kladiva) 

 Tento druh vrtacích kladiv je kvůli své hmotnosti, která mnohdy přesahuje 30 kg, 

a tedy ruční práce s nimi by byla velice náročná, montován na vodící saně. Tyto saně jsou 

opatřeny buďto ručním nebo mechanickým posuvným zařízením, jeţ vrtací kladivo 
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posouvá do čela vrtané horniny, zajišťuje jeho přítlak a posléze jeho zpětný chod z vrtu 

(obr. 2.2). Pokud je nutno vrtat v dolech, tak je kladivo se saněmi a posuvným zařízením 

součástí vrtacího sloupu či vrtacího vozu. Při práci na povrchu jsou pak namontovány na 

soupravy typu vagondril nebo tracdril. Je potřeba objasnit, ţe pokud jsou posuvná 

zařízení součástí vrtacích vozů, tak mluvíme o vodících saních, ale pokud je součástí 

vrtacích souprav, pak hovoříme o lafetě. [2]  

 Jelikoţ, jiţ zmíněným, cílem této bakalářské práce je návrh posuvného zařízení 

vrtacího kladiva s moţnosti připojení na přibírkový stroj PSU 7000 a je tedy nutné toto 

zařízení konstruovat tak, aby na něj bylo moţné pouţít vrtací kladivo tohoto typu, pak 

pokládám za důleţité se tomuto druhu vrtacích kladiv věnovat více podrobněji, neţ-li 

ostatním druhům, a proto níţe objasním i různá provedení pohonu těchto kladiv. 

Principy jejich důleţitých pouţívaných pohonů: 

a) Vrtací kladiva s pneumatickým pohonem 

b) Vrtací kladiva s hydraulickým pohonem 

 Moderní hydraulická kladiva pracují na principu střídavého působení tlakového média 

na dvojčinný píst. Tento píst, který má malý průměr, velkou délku a z důvodu vysokého 

tlaku oleje je jeho průřez podobný vrtací tyči, přenáší vzniklou kinetickou energii na vrtací 

nástroj, jeţ vykonává příklepný pohyb potřebný k rozrušování horniny. Díky tohoto 

ideálního obdélníkového tvaru píst pak také dosahuje tlakového impulsu s relativně 

nízkým napětím i v případě přenosu velké energie úderu. [1] [3] 

 Hlavní částí tohoto typu kladiva je rozvodový mechanismus s hydraulickou kapalinou, 

která je zde tedy tím tlakovým médiem vyvolávajícím tlak na píst a také pohání 

hydromotor, jenţ otáčí vrtnou tyčí za pomocí ozubeného převodu. Konstrukce 

rozvodového mechanismu ovlivňuje počet úderů, respektive počet zdvihů pístu, které 

je způsobují. [1] 

 Jelikoţ tento typ pohonu vrtacího kladiva, tedy hydraulický, musím dle zadání 

uvaţovat pro svůj návrh posuvného zařízení. Tak si myslím, ţe by bylo vhodné uvést 

objasnění přínosů a handicapů tohoto pohonu oproti pneumatickému.  

Výhody: 

 Zvýšení rychlosti vrtání, výkonu a stupně účinnosti 

 Sníţení hlučnosti 

 Nedochází k rozvíření prachu vzduchovým výfukem 
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Obr. 2.3 – Ukázka ponorných kladiv [10] 

Nevýhody: 

 Znečištění hydraulického systému 

 Sloţitější konstrukce 

 Vysoká cena 

c) Vrtací kladiva s elektrickým pohonem 

d) Vrtací kladiva s kombinovaným pohonem 

2.2.4 Ponorná kladiva 

 Pokud je zapotřebí odvrtat horninu do větší hloubky, zhruba 15 aţ 25 metrů, pak tedy 

není ekonomicky šetrné pouţití předchozích běţně známých vrtacích kladiv. Protoţe 

se musíme dostat do takových hloubek, pouţití dlouhých vrtacích tyčí v sobě skrývá 

problémy v podobě ztrát výkonu kvůli zhoršujícímu se poměru hmoty pístu k hmotě 

nástroje a v neposlední řadě také kvůli velkému počtu spojů nástroje. [2] 

 A tyto nevýhody právě odstraňuje pouţití ponorných kladiv, která postupují přímo 

za vrtací korunkou do vrtu, čímţ poměr hmoty pístu k hmotě nástroje je konstantní 

a nástroj, většinou v podobě jednoduché korunky se stopkou, nemá většinou vůbec ţádné 

spoje. Ponorné kladivo (obr. 2.3) můţe být konstruováno s vlastním natáčecím zařízením, 

coţ z něj dělá vlastně příklepné vrtací kladivo se závislou rotací. Anebo ještě rozlišujeme 

vrtací ponorné kladivo bez natáčecího zařízení, kde samotné natáčení vzniká za pomocí 

rotačního motoru umístěného na konci vrtacího soutyčí, tedy aţ na vrtací soupravě a píst 

koná pouze přímočarý pohyb. [1] [2] 

Celkově hlavními výhodami ponorného vrtání jsou: 

 Moţnost vrtání větších otvorů s vyšší produktivitou 

 Větší délky vrtů 

 Výborné výplachové vlastnosti 

 Minimální hluk při práci 
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2.3 VRTACÍ VOZY A JEDNOTKY 

 Vrtací vozy slouţí k dopravení vrtacího kladiva k místu vrtu, jeho přípravě k vrtání 

a také jako poskytovatel, jinak řečeno nosič pohonného systému. Uplatňují se hlavně při 

raţení chodeb v dole. Jejich hlavní výhodou, a tedy několikrát lepší variantou oproti lidské 

síle, je moţnost pouţít větší počet vrtacích strojů najednou, čímţ se zvyšuje výkon vrtání. 

Další výhodou je samozřejmě pohodlí dělníků, protoţe jim ušetří přenášení těţkých strojů 

a také redukují podíl ruční práce na minimum. Navíc jsou tyto stroje v dnešní době řízeny 

dálkově, čímţ zajišťují větší bezpečnost, protoţe dělník jej můţe ovládat z dostatečné 

vzdálenosti. [2] 

 Na konstrukci těchto vozů jsou kladeny určité poţadavky. Je potřeba, aby byly mobilní 

a umoţňovaly rychlou realizaci pomocných úkonů, které pak vedou k dosaţení maximální 

výkonnosti při vrtání. Určitě je také potřeba zajistit jednoduché a rychlé odstavení, aby po 

skončení vrtacích prací nepřekáţel dalšímu provozu v dole, či v lomu. [1] 

Moderní vrtací vůz se skládá z těchto hlavních částí: 

 Nosná konstrukce a podvozek 

 Vrtací jednotka včetně ovládacího panelu a vrtacího kladiva 

 Soubor poháněcích, posuvných a dalších zařízení 

Rozdělení vrtacích vozů dle různých hledisek: 

a) Dle druhu pojezdu: 

 Housenicové (obr 2.4) 

 Kolejové 

 Kolové (obr 2.5) 

 Speciální 

b) Dle zdroje energie 

 Pneumatické 

 Elektrické 

 Kombinované 

c) Dle počtu vrtacích ramen 

 Jednoramenné 

 Dvouramenné 

 Víceramenné (obr 2.4) 
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Obr. 2.5 – Ukázka vrtacího vozu 
s housenicovým podvozkem [10]  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 POSUVNÁ ZAŘÍZENÍ VRTACÍCH STROJŮ 

2.4.1 Potřeba posuvných zařízení a jejich rozdělení 

 V předchozí kapitole bylo objasněno, ţe posuvné zařízení vrtacího stroje nese 

a nastavuje do poţadované polohy vrtací jednotka. Samotné posuvné zařízení pak tedy 

zajišťuje pevné uchycení saňového vrtacího kladiva a jeho vedení do místa vrtu 

a samozřejmě i zpět do výchozího postavení. Další důleţitou funkcí je, aby nedocházelo 

k velkému průhybu, podpěrné vedení vrtací tyče za pomocí pohyblivé a samozřejmě i 

koncové vodicí části, které se nazývají lunety. [3] 

 Hlavním důvodem konstrukce a vůbec pouţití takového zařízení je však zejména 

moţnost ulehčení a urychlení vrtacího procesu, a také zaručuje dostatečnou, 

regulovatelnou velikost přítlačné síly při vrtání a taktéţ dostatečnou zpětnou sílu 

potřebnou k vytaţení tyče z vrtu. Na tom záleţí i zajištění dostatečné rychlosti posuvu, 

která by měla být ve shodě s předpokládanou rychlostí vrtání. Z důvodu zkrácení 

manipulační doby stroje, je potřeba dosahovat při zpětném posuvu těch nejvyšších 

moţných rychlostí. [3] 

 Při ručním podávání vrtacích kladiv do vrtu velikost přítlačné síly záleţí pouze na 

fyzických schopnostech pracovníka, coţ je dnes, vzhledem k tomu, ţe je potřeba 

dodrţovat optimální hodnotu (ta pak určuje rychlost vrtání) při celém vrtacím procesu 

naprosto nepřípustné. 

Proto jsou mechanické způsoby posouvání do vrtu nezbytné. Ať uţ v podobě vrtacích 

vozů, kde se tak děje na saních, nebo pak na lafetách v případě vrtacích souprav. [1] 

 

 

 

Obr. 2.4 – Příklad víceramenného 
kolového vrtacího vozu [11] 
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Rozdělení mechanických typů posuvných zařízení do dvou základních skupin: 

a) Přímé 

 Pneumatickým nebo hydraulickým válcem 

 Hřebenové 

 Vřetenové 

b) Kombinované 

 Řetězové – pohon vzduchovým nebo hydraulickým motorem 

 Řetězo-pístové – řetěz + hydraulický válec 

 Lano-pístové – lano + pneumatický válec 

 V praxi je moţné se setkat s různorodými poţadavky, které je potřeba vzít v úvahu při 

samotném návrhu, a proto je zapotřebí provést na zařízení některé mimořádné úpravy.  

 Vybavení posuvných zařízení jednoduše vyměnitelnými díly a doplňky, jeţ je moţné 

nahradit v průběhu provozu, je obvyklé při pouţití ve speciálních případech. Za provozu je 

tedy potřeba například provádět rychlou výměnu vrtacích tyčí nebo svorníku, třeba i ze 

zásobníku apod. Jelikoţ posuvné zařízení, které je mým úkolem navrhnout, by mělo být 

určeno právě pro vrtání svorníků a střelných vrtů, tak bych měl i toto brát v potaz. [3] 

 

2.4.2 Stručný přehled posuvných zařízení 

 Před samotným návrhem posuvného zařízení vrtacího stroje tedy zváţím všechny 

poţadavky vyplývající z technologie nasazení vrtací jednotky, samozřejmě budu brát 

v úvahu všechny rozměry úzce spjaté s lafetou, tedy montáţními rozměry vrtacího kladiva 

a spojení k vrtací jednotce. Důleţitým bodem před návrhem je však zejména správná 

volba způsobu posuvu, a proto teď objasním jejich principy a výhody či nevýhody. 

 Do tohoto přehledu vůbec nezahrnuji způsob posuvu pneumatickým či hydraulickým 

válcem, který je sice konstrukčně nejjednodušší variantou, ale z důvodu jeho velké 

pracovní délky (dvakrát větší neţ zdvih válce) je pro můj návrh naprosto nepřípustný. 

a) Vřetenové 

 Tento způsob patří rozhodně ještě mezi konstrukčně jednodušší, neboť jde vlastně o 

posuv pohybující se šroubem a maticí, takţe se v podstatě jedná o princip práce 

pohybového šroubu. Navzdory tomu je však tento typ posuvu u posuvných zařízení 

pouţíván jen zřídka, neboť je výhodný pouze pro kratší posuvy. [1] 
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 Pro lepší představu, jak daný způsob funguje, bude slouţit schéma na obr. 2.6, kde je 

moţné vidět, ţe pohonná jednotka, tedy nějaký motor (1) s převodovkou (2) je umístěn na 

zadním konci rámu (4) lafety. Přičemţ pohání silový šroub (3), který koná rotační pohyb, 

čímţ posouvá maticí připevněnou pod saněmi. Saně (6) s vrtacím kladivem konají 

posuvný pohyb po saňovém vedení (5) v obou směrech. 

 

b) Hřebenové 

 Mezi konstrukčně jednodušší by se mohl ještě zařadit posuv na principu jednoho nebo 

dvou hřebenů umístěných podélně na rámu směrem k místu vrtu, do kterých zabírají 

ozubené pastorky, které pohání většinou hydromotor. Nutno podotknout, ţe provedení 

se dvěma hřebeny je spíše ojedinělá záleţitost vyuţívající se pro výkonnější vrtací 

kladiva, jeţ potřebují pro svou práci větší přítlačnou sílu. [1] 

 Tento princip je schematicky vyobrazen na obr. 2.7. Zde je vidět, ţe na saních (4), 

které pojíţdí po saňovém vedení (5), je kromě vrtacího kladiva za ním umístěna pohonná 

jednotka posuvu (3). Jedná se většinou o hydromotor, který otáčí ozubeným pastorkem 

(2) odvalujícím se po ozubeném hřebenu (1) a zajišťuje posuv vrtacího kladiva.   

 

 

c) Řetězové 

 Tento druh posuvu jiţ patří sice mezi konstrukčně sloţitější, nicméně v dnešní době 

se řadí k těm pouţívanějším. Uspořádání a princip práce tohoto zařízení je moţné provést 

různými způsoby, ale vţdy se vyuţívá Gallova řetězu, jakoţto taţného prvku, jenţ je 

Obr. 2.7 – Schéma hřebenového posuvného zařízení [3] 

Obr. 2.6 – Schéma vřetenového posuvného zařízení [3] 
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vedený na obou koncích saňového vedení buďto řetězovými kladkami či řetězovými koly, 

coţ závisí na typu pohonu a jeho umístění. Pohonná jednotka, která uvádí řetěz do 

pohybu, se můţe skládat ze vzduchového motoru s převodovou skříní a výstupním 

řetězovým kolem a opásání řetězu asi 180° zajišťují dvě tlačné kladky.  

 V jiném případě můţe být pro pohon pouţit hydromotor, jehoţ výstupní otáčky jsou na 

hnací řetězové kolo převáděny pomocí dvojitého planetového převodu, šnekového 

převodu a páru ozubených kol. Tato varianta řešení je výhodnější, neboť sniţuje o 

polovinu rychlost posuvu, a přitom zdvojnásobí přítlačnou a odtaţnou sílu, aniţ by se 

změnil tah řetězu. [1] 

 Obecně je tento princip posuvu  zobrazen pomocí schéma na obr. 2.8. Nutno 

podotknout, ţe zde jde o první variantu řešení. Takţe jsou saně s vrtacím kladivem (1) 

posouvány po válcem přestavitelném rámu (5) tahem řetězu (2), který je poháněn 

vzduchovým motorem (4) a veden přes dvě kladky (3) umístěné na obou koncích rámu. 

d) Řetězo-pístové 

 V podstatě se jedná o obdobný princip posuvu jako u řetězového systému, protoţe 

funguje na principu pohybu Gallova řetězu vedeného přes kladky umístěné na obou 

koncích, ale navíc se posuvu saní dosahuje ještě kombinací s pístovým válcem. V praxi to 

funguje tak, ţe na pístnici hydraulického válce je umístěn řetězový vozík se soustavou 

kladek, přes které je rozpohybován řetěz. Jelikoţ při posuvu do vrtu řetěz musí být 

schopen přenést větší síly, tak je obvykle zdvojován. Naopak posuv z vrtu není silově tolik 

náročný, a proto se vyuţívá jednoduchého řetězu. To samé platí i u hydraulického válce, 

coţ znamená, ţe při vysouvání, čímţ zajišťuje posuv do vrtu, vzniká maximální síla kvůli 

působení hydraulického tlakového média na celou plochu pístu, a naopak při zasouvání 

válce vzniká menší síla, neboť tlak působí jen na plochu mezikruţí. [1] 

Obr. 2.8 – Schéma řetězového posuvného zařízení [3] 
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Obr. 2.9 – Schéma řetězo-pístového posuvného zařízení [3] 

 

Obr. 2.10 – Schéma lano-pístového posuvného zařízení [3] 

 

Princip práce je více patrný ze schématu na obr. 2.9, na němţ je moţné vidět, ţe 

posuv saní (6) zajišťuje řetěz poháněný přes řetězová kola (2,3). Ty jsou umístěna na 

obou koncích hydraulického válce (1), díky kterému se otáčí. Oba válečkové řetězy jsou 

zde ukotveny k rámu výsuvnému pomocí válce (7). 

e) Lano-pístové 

 Poslední variantou posuvu je opět kombinace dvou konstrukčních prvků, tentokrát 

však jde o kombinaci méně pouţívanou. Toto jednoduché posuvné zařízení se vyuţívá 

zejména u menších vrtacích souprav, kde není zapotřebí vrtat s velkými přítlačnými 

a odtahovacími silami.  

 U tohoto zařízení je tedy jako taţného prvku vyuţíváno lana, které prochází 

pneumatickým válcem a pístem k němuţ je pevně spojeno šrouby. Lano je vedeno přes 

kladky umístěné na obou koncích lafety a je připevněno na saních, čímţ zajišťuje jejich 

posuv do vrtu nebo naopak z vrtu poté co se píst působením stlačeného vzduchu 

rozpohybuje a tahá jej. Konstrukce rámu je zajímavá tím, ţe se skládá ze čtyř trubek. 

Horní pár trubek slouţí jako saňové vedení a do konců dolního páru trubek jsou 

zašroubována víka pneumatického válce. [1] 

Opět je popis konstrukce tohoto typu posuvného zařízení schematicky vyobrazen na 

obr. 2.10, nicméně je zde trošku jiné uspořádání jednotlivých součástí. Takţe lano (1), 

vedené přes soustavu kladek, které je taţným prvkem saní vrtacího stroje (4). Pohyb lana 
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zajišťuje dvojice kladek (2), které jsou uchyceny na pístnici pneumatického nebo 

hydraulického válce (3). Pohonem můţe být nejen pneumatický, ale i hydraulický válec. 

 

2.5 VRTACÍ NÁSTROJE 

 Mezi vrtací nástroje je povaţován jakýkoliv prvek, jeţ umoţňuje přenos energie úderu, 

kroutícího momentu a přítlaku vrtacího stroje na horninu za cílem jejího rozpojení. A 

samozřejmě je také nutné brát v úvahu souběţné odstranění vrtné drtě. Hlavní rozdělení 

vrtacích nástrojů a jejich konstrukce je pak závislá na způsobu rozpojování, který mají 

vykonávat. [1] 

Hlavní rozdělení vrtacích nástrojů 

a) Nástroje pro sbíjení 

 Oškrty – nejčastěji mají tvar klínu nebo dláta 

b) Soubor nástrojů pro příklepné vrtání 

 Monoblokové vrtáky – pouze pro krátké vrty 

 Vrtací korunky – upevnění na vrtací tyč je moţné provést spojením na hladký 

kuţel nebo oblým závitem 

o jednobřité 

o s kříţovým ostřím 

o s ostřím ve tvaru X 

o roubíkové 

 Vrtací tyče – zejména pro dlouhé vrty 

 Vrtací trubky – vyuţívány u ponorných vrtacích kladiv 

 Násadce a spojníky vrtacích tyčí – slouţí pro pevné spojení korunky a tyče 

c) Soubor nástrojů pro rotační vrtání 

 Vrtací korunky 

o sedlového tvaru – pro měkké horniny (např. uhlí) 

o s robustnější konstrukci – mechanizované vrtání středně pevných 

hornin 

 Vrtací tyče 

o vinuté (hadovcové) 

o hladké 

o prodluţovací 

 Vrtací trubky 
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 Spirálové vrtáky – pouţití při vrtání děr velkých průměrů 

d) Nástroje pro válivé vrtání 

 Valivá dláta zubová – pro měkké horniny 

 Valivá dláta disková – pro středně tvrdé horniny 

 Valivá dláta roubíková – určena na rozpojování velmi tvrdých hornin 

e) Nástroje pro rotačně příklepné vrtání 

 Vzhledem k tomu, ţe při kombinaci dvou způsobu rozpojování hornin vznikají odlišné 

poţadavky, tak je potřeba zajistit, aby vrtací korunky, které se mimochodem připojují na 

hladký kuţel, byly schopny odolávat nejen větším postupovým rychlostem, ale také musí 

mít jejich břit dostatečnou pevnost a tuhost. I proto je jejich geometrie břitu řešena dvěma 

břity. [1] [5] 
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3 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ POSUVNÉHO ZAŘÍZENÍ 

3.1 ZADANÉ HODNOTY A POŢADAVKY 

 Jiţ v úvodu této bakalářské práce jsem uvedl některé z poţadavků, které musím 

zohlednit při konstrukci lafety a saňového vozíku, jenţe jsem ještě neuvedl konkrétní 

hodnoty, podle kterých bych měl zvolit co nejvhodnější vrtací kladivo. Tyto hodnoty jsem 

uvedl do přehledné tabulky (tab. 3.1). 

Tab. 3.1 – Zadané hodnoty 

HYDRAULICKÉ VRTACÍ KLADIVO 

PŘÍKLEP ROTACE 

Pracovní tlak 15 MPa Pracovní tlak 25 MPa 

Maximální průtok 90 l/min Maximální průtok 80 l/min 
 

Provozní kapalina Minerální hydraulický olej VG 46 

Maximální teplota provozní kapaliny 80°C 

MOŢNOSTI VRTÁNÍ 

Maximální délka vrtání 2,6 m 

Maximální průměr vrtání 
Kámen 45 mm 

Uhlí (bez příklepu) 57 mm 

Rychlost posuvu 
Do vrtu 10 m/min 

Z vrtu 20 m/min  

 

3.2 VOLBA VRTACÍHO KLADIVA 

 Volbou vrtacího kladiva jsem začal svůj návrh hlavně proto, abych věděl, jak bude 

tento stroj dlouhý, jakou bude mít šířku a hmotnost. Všechny tyto parametry mi pomohly 

utvořit prvotní představu o tom, jak by měla lafeta a ostatní součásti, jeţ daný vrtací stroj 

měli posouvat do vrtu, vypadat jak tvarově, tak samozřejmě rozměrově. Dalšími 

parametry, které jsem chtěl získat prvotní volbou vrtacího kladiva, byly také montáţní 

rozměry, velice důleţité pro ustavení vrtacího kladiva na desku saňového vozíku, a také 

Obr. 3.1 – Vrtací kladivo COP 1022 [10] 
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rozměr od středu uchycení vrtací tyče či vrtací korunky, pro určení výšky celého 

posuvného zařízení. 

 Samotnou volbu vrtacího kladiva jsem se snaţil provést tak, aby se zejména hodnota 

pracovního tlaku při příklepu co nejvíce podobala zadanému maximálnímu tlaku, a také 

aby nebyly překročeny maximální průtoky. Po dlouhém hledání a poradě s mým 

konzultantem z firmy jsem se rozhodl pro pouţití vrtacích kladiv řady COP 1020 firmy 

ATLAS COPCO, zejména pak typ COP 1022 a COP 1028, protoţe nabízejí vysoký výkon 

vrtání v kombinací s nízkým opotřebením vrtacího nástroje a umoţňují plynulou regulaci 

rotace s vysokým kroutícím momentem. 

 Takţe pro samotný návrh vrtací lafety jsem pouţil vrtací kladivo COP 1022 (obr. 3.1), 

nicméně i typ COP 1028 je moţné upnout na saňový vozík, neboť má stejné montáţní 

rozměry a jen nepatrně se liší v rozměrech či tvaru oproti typu COP 1022. Parametry, se 

kterými mnou určené vrtací kladivo pracuje, a některé základní rozměry jsem uvedl do 

tabulky (tab. 3.2). 

 Tab. 3.2 – Technické parametry a rozměry vrtacího kladiva COP 1022 

HYDRAULICKÉ VRTACÍ KLADIVO COP 1022 

PŘÍKLEP ROTACE 

Pracovní tlak 14 MPa Pracovní tlak 14 MPa 

Maximální průtok 40 l/min Maximální průtok 20 l/min 

Maximální energie nárazu 83 J Max. kroutící moment 126 Nm 

Maximální výkon 4 kW Maximální otáčky 275 min-1 

ROZMĚROVÉ PARAMETRY 

Hmotnost kladiva 50 kg 

Maximální délka kladiva 885 mm 

Maximální šířka kladiva 257 mm 

Výška kladiva (výška k ose kladiva) 145 mm (70 mm) 

 

3.3 NÁVRH POSUVU A JEHO POHONU 

 Způsobů posuvu vrtacího stroje, jejichţ principy jsem objasnil v odborné rešerši, 

běţně pouţívaných u těchto dobývacích strojů je docela hodně. Neţ prozradím, jaký 

z těchto způsobu jsem zvolil nebo jsem se jim nechal inspirovat pro můj konečný návrh 

posuvu, tak musím uvést způsoby naprosto nevhodné pro tento návrh. 

 Takţe, kdyţ jsem za pomocí odborné rešerše zjistil, na jakém principu pracuje 

vřetenové posuvné zařízení, uvědomil jsem si, ţe tento způsob nemohu pouţít, neboť 

délka lafety mého návrhu překročí 3 m, coţ je pro tento způsob technicky nereálné. A tím 
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druhým typem nehodícího se posuvu je lano-pístový, i kdyţ se jedná o jednoduchou 

konstrukci, tak je nevhodný pro můj návrh, protoţe zde působí velké přítlačné síly a tento 

způsob je vhodný pro menší soupravy. 

 Zbyly mi tedy tři moţnosti, jak zajistit posuv vrtacího stroje do vrtu a zpět. A to 

hřebenový, řetězový a řetězo-pístový typ posuvného zařízení. Nakonec jsem se rozhodl, 

pro svůj návrh, pouţít posuvného mechanismu fungujícího na principu ozubeného 

hřebenu a ozubeného kola, tedy hřebenové posuvné zařízení. 

3.3.1 Volba pohonu 

 Předtím, neţ začnu s výběrem vhodného motoru, tak je třeba si uvědomit určité 

faktory ovlivňující tuto volbu. Daný motor musí být schopen vyvinout dostatečné otáčky 

výstupního hřídele, které pomocí ozubení přemění na posuvný pohyb dané rychlosti. 

Další faktor je ten, ţe tento vrtací stroj musí být schopen provozu ve výbušném prostředí, 

čímţ je nepřípustné vyuţití elektromotoru. Proto pouţiji hydromotor. Také musím tento 

hydromotor volit i s ohledem na jeho velikost tak, aby nebyl problém jej vhodně uchytit na 

saňový vozík. 

 Abych zvolil správný hydromotor, musím tedy znát velikost otáček pastorku potřebné 

pro vyvození rychlosti posuvu do vrtu a zpět. Tyto otáčky zjistím za pomocí následujících 

výpočtů. 

Vztah pro výpočet úhlové rychlosti: 

 𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛        (3.1) 

Vztah pro výpočet rychlosti z úhlové rychlosti: 

 𝑣𝑡 = 𝜔 ∙ 𝑟         (3.2) 

Odvození ze vztahů 3.1 a 3.2: 

 𝑣𝑡 = 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛        (3.3) 

a) Výpočet minimálních otáček pro rychlost posuvu do vrtu vt=10 m/min 

 𝑛𝑚𝑖𝑛 =
𝑣𝑡

𝜋∙𝐷
        (3.4) 

 𝑛𝑚𝑖𝑛 =
10

𝜋∙0,04
= 79,6 𝑚𝑖𝑛−1 = 80 𝑚𝑖𝑛−1 

b) Výpočet maximálních otáček pro rychlost posuvu z vrtu vt=20 m/min 

 𝑛𝑚𝑎𝑥 =
𝑣𝑡

𝜋∙𝐷
        (3.5) 

 𝑛𝑚𝑎𝑥 =
20

𝜋∙0,04
= 159,2 𝑚𝑖𝑛−1 = 160 𝑚𝑖𝑛−1 
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 Z těchto výpočtů zjišťuji rozsah otáček, se kterými musí pracovat výstupní hřídel 

s ozubeným pastorkem zvoleného průměru roztečné kruţnice D=40 mm, aby se vrtací 

stroj posouval danými rychlostmi. Jelikoţ jsou zde minimální otáčky příliš nízké a ţádný 

hydromotor na trhu s takto nízkými otáčkami není schopný pracovat, budu muset pouţít 

převodovku s takovým převodovým poměrem, jenţ převede vyšší otáčky výstupního 

hřídele hydromotoru na poţadovanou hodnotu minimálních otáček ozubeného pastorku.  

Volím teoretický převodový poměr převodovky  𝒖𝒕𝒆𝒐𝒓 = 𝟏𝟎 

 Následně musím přepočítat otáčky, které musí hydromotor být schopen vyvinout na 

výstupní hřídeli po přidání vhodné převodovky se zvoleným převodovým poměrem. 

Vztah pro výpočet převodového poměru z otáček: 

 𝑢𝑡𝑒𝑜𝑟 =
𝑛𝑀𝑚𝑖𝑛

𝑛𝑚𝑖𝑛
=

𝑛𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑚𝑎𝑥
      (3.6) 

c) Výpočet min. potřebných otáček motoru ze vztahu 3.6  

 𝑛𝑀𝑚𝑖𝑛 = 𝑢𝑡𝑒𝑜𝑟 ∙ 𝑛𝑚𝑖𝑛        (3.7) 

 𝑛𝑀𝑚𝑖𝑛 = 10 ∙ 80 = 800 𝑚𝑖𝑛−1 

 

d) Výpočet max. potřebných otáček motoru ze vztahu 3.6. 

 𝑛𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑢𝑡𝑒𝑜𝑟 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑥        (3.8) 

 𝑛𝑀𝑚𝑎𝑥 = 10 ∙ 160 = 1600 𝑚𝑖𝑛−1 

 Po tomto přepočtu tedy získávám rozsah otáček hydromotoru, a tak můţu zvolit 

vhodný hydromotor. 

Hydraulické motory s podélným šoupátkovým ventilem (orbitové) 

 Jsou motory, jejichţ princip spočívá v konstrukci s vnitřním ozubením skládající se ze 

statoru a rotoru, jeţ zajišťují přenos krouticího momentu a rychlosti. Tyto motory regulují 

otáčky v závislosti na tlaku pracovní kapaliny. Pro svůj návrh pohonu posuvu vrtacího 

stroje pouţiji motory řady MM vyráběné firmou M+S HYDRAULIC s moţností regulace, 

které obsahují planetovou vloţku a jsou vhodné pro dlouhotrvající provoz nebo pro 

krátkodobý provoz při vysokém tlaku. 

 Konkrétně volím hydraulický motor MM8 se zadní variantou vývodu hadic pro přívod 

pracovní kapaliny, dále s provedením upevnění v podobě tří závitových otvorů 

a s výstupní válcovou hřídelí přenášející krouticí moment pomocí pera těsného (obr. 3.2). 
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Jeho technické parametry jsem samozřejmě pro větší přehlednost uvedl do tabulky (tab. 

3.3). 

 

 

 

Tab. 3.3 – Technické parametry hydromotoru MM20 

Hydromotor MM20 

Hmotnost 1,9 kg 

Max. otáčky 1950 min-1 

Min. otáčky 50 min-1 

Max. výkon 1,8 kW 

Max. krouticí moment 1,1 Nm 

Max. průtok 20 l/min 

Max. vstupní tlak 14 MPa 

 

3.3.2 Volba převodovky 

 Jelikoţ jsem v prvotním návrhu neuvaţoval potřebu převodovky, coţ se po provedení 

výpočtů potřebných výstupních otáček pastorku ukázalo jako nemoţné. Tímto se můj 

prvotní návrh ukázal jako nemoţný, takţe bylo potřeba změnit i rozměrově celou 

konstrukci lafety a aby byly tyto změny co nejmenší, tak bylo potřeba zvolit co 

nejvhodnější převodovku. Nakonec jsem se rozhodl neuchycovat celou pohonnou 

jednotku (hydromotor a převodovka) na zadní část saňového vozíku, coţ by znamenalo 

navýšení délky lafety. 

 Proto bude převodovka s hydromotorem uchycena na spodní části saňového vozíku, 

přesněji řečeno, pod vrtacím kladivem. Coţ vyţaduje změnu roviny záběru, a to tak, ţe 

hřeben nebude umístěn na lafetě ozubením v rovině kolmé k saňovému vedení, ale bude 

s ním rovnoběţný. Takţe bylo nutné pouţít kuţeločelní převodovku, která umoţňuje 

Obr. 3.2 – Hydromotor MM8 a schéma jeho hřídele 
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převod otáček z výstupního hřídele hydromotoru na ozubený pastorek zabírající do 

ozubeného hřebenu právě v tomto směru. 

Kuţeločelní převodovky řady TA, TC, TF 

 Tato řada kuţeločelních převodovek firmy TRAMEC je určena i do náročných 

podmínek jako jsou práce v kamenolomech, v hutích či slévárnách, neboť jsou jejich 

skříně vyrobeny z hliníkové slitiny metodou tlakového hliníku a pro dosaţení maximální 

pevnosti jsou vybaveny vnějším i vnitřním ţebrováním. Označení převodovky je závislé na 

tom, jakým vstupním hřídelem disponuje. Je tedy moţné pouţít převodovku s plnou 

hřídelí pro připojení řemenice (TA) nebo převodovku s dutou hřídelí pro přímé spojení 

s motorem (TC), či spojení pomocí spojky (TF). 

 Pro svůj návrh jsem z této řady tedy pouţil kuţeločelní převodovku typu TC (obr. 3.3), 

neboť je schopná přenést otáčky ve zvoleném převodovém poměru a bylo moţné na ní 

pomocí příruby uchytit vybraný hydraulický motor, jehoţ průměr výstupní hřídele je 

kompatibilní s průměrem vstupní duté hřídele převodovky. Celkové označení převodovky 

a její technické parametry jsem uvedl v tabulce (tab. 3.4).  

Tab. 3.4 – Technické parametry zvolené kuţeločelní převodovky [13] 

TC71B 

Převodový poměr 
teoretický 

Převodový 
poměr skutečný 

Kroutící 
moment 

Vstupní výkon 
Pmin - Pmax 

10 10,25 120 Nm 0,5 – 0,9 kW 

 

3.3.3 Návrh ozubeného hřebenu a pastorku 

 Před tímto návrhem je nutno upozornit na fakt, ţe ozubené kolo bylo jiţ částečně 

navrţeno, i kdyţ sice jen průměr jeho roztečné kruţnice potřebný pro výpočet otáček. 

A jelikoţ takto přesná výroba těchto komponentů by byla nákladná, tak bylo mým úkolem 

Obr. 3.3 – Model převodovky TC71B 
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najít vhodný polotovar, který uţ jen jednoduchými obráběcími operacemi upravím, tak, 

aby se dal uchytit na konstrukci, respektive uloţit na výstupní hřídel převodovky. 

 Rozhodl jsem se tedy objednat, ke konečným rozměrovým úpravám připravené, 

ozubený hřeben a kolo od firmy CNC SHOP s.r.o. Vybraný ozubený hřeben i kolo jsou 

vyrobeny z oceli C43 UNI 7845 a se stupněm kvality ozubení 8–9 dle DIN 3962/63/67. 

Jelikoţ musím vybrat čelní ozubené kolo, jeţ je vyrobené s průměrem roztečné kruţnice 

40 mm, tak volím kolo s modulem m=2,5 mm a ostatní rozměry (tab. 3.5) je moţné 

odečíst z náčrtu (obr. 3.4).  

Tab. 3.5 – Rozměry polotovaru kola    

Modul m 2,5 mm 

Šířka kola A 45 mm 

Šířka zubů B 25 mm 

Hlavová kruţnice de 45 mm 

Roztečná kruţnice dp 40 mm 

Průměr otvoru D1 12 mm 

Průměr osazení dm 32 mm 

Počet zubů 16 

 

 Poté upravím tento polotovar, tak, ţe zvětším průměr otvoru na hodnotu vhodnou pro 

nasazení na výstupní hřídel převodovky obráběcími operacemi a taktéţ uzpůsobím náboj 

k nasazení na pero těsné. Nakonec upravím délkový rozměr náboje a pro větší představu 

připojuji náčrt upraveného ozubeného kola s 3D modelem (obr. 3.5) 

 

 

Obr. 3.4 – Náčrt polotovaru kola 

Obr. 3.5 – Model a náčrt upraveného ozubeného kola 
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Nyní se dostávám k návrhu ozubeného hřebene, který musí mít pracovní délku 

nejméně 2,7 m. Je moţné vyrobit, či objednat, ozubený hřeben v délce aţ 3 m, ale já 

pouţiji více ozubených hřebenů menších délek, neboť mnou navrhovaná vrtací lafeta 

bude nasazována do těch nejtěţších podmínek, a proto je zde velké nebezpečí poškození 

této velice důleţité části stroje. 

Navrhuji tedy pouţití trojice metrových segmentů ozubeného hřebenu, do kterých 

budou obrobeny otvory, aby je bylo moţné upevnit na opracovaný profil, jeţ je 

přisvařovaný na bočnice lafety šroubovými spoji. Volím ozubený hřeben s modulem 

m=2,5 mm, čtvercového průřezu o rozměru 25 mm a délky 1000 mm, který se pro 

skládání do větších délek musí pro správnou návaznost ozubení rozdělit dle náčrtu viz. 

obr. 3.6 a rozměrů patrných z tabulky (tab. 3.6). 

 

 

Tab. 3.6 – Rozměry ozubeného hřebenu pro délku 1000 mm 

Modul he, S hp Smax Počet zubů Lr 

2,5 mm 25 mm 22,5 mm 0,7 mm 127 997,45 mm 

 

  

Obr 3.6 – Náčrt s rozměry ozubeného hřebene a model jeho úpravy [12] 



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE    

34 

 

3.3.4 Kontrola ozubení 

 Navrhnutý ozubený převod (posuv) je zkontrolován dle normy ČSN 01 4686 pomocí 

zjednodušeného výpočtu ze strojnických tabulek. [6] 

Tab. 3.7 – Přehled rozměrů ozubení 

PASTOREK HŘEBEN 

mn 2,5 mm mn 2,5 mm 

d1 40 mm d2 ∞ 

da1 45 mm da2 ∞ 

df1 33,75 mm df2 ∞ 

z1 16 z2 ∞ 

bw 25 mm bw 25 mm 

α 20° α 20° 

a 20 a 20 mm 

pb 7,38 mm pb 7,38 mm 

 

a) Výpočet maximálního kroutícího momentu na výstupním hřídeli převodovky 

Kroutící moment výstupního hřídele při otáčkách nmin: 

 𝑀𝑘1 =
𝑃𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝜂𝑃Ř
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚𝑖𝑛

 (3.9)  

 𝑀𝑘1 =
0,5 ∙ 103 ∙ 0,93

2 ∙ 𝜋 ∙
80
60

= 55,5 𝑁 ∙ 𝑚  

kde: 𝑃𝑚𝑖𝑛 = 0,5 𝑘𝑊 

𝑛𝑚𝑖𝑛 = 80 𝑚𝑖𝑛−1 

𝜂𝑃Ř = 0,93 

 

Kroutící moment výstupního hřídele při otáčkách nmax: 

 𝑀𝑘2 =
𝑃𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜂𝑃Ř

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑥
 (3.10)  

 𝑀𝑘2 =
0,9 ∙ 103 ∙ 0,93

2 ∙ 𝜋 ∙
160
60

= 50 𝑁 ∙ 𝑚  
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kde: 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 0,9 𝑘𝑊 

𝑛𝑚𝑖𝑛 = 160 𝑚𝑖𝑛−1 

 

 

 𝑀𝑘𝑀𝐴𝑋 = 𝑀𝑘1 = 𝑀𝑘 = 55,5 𝑁 ∙ 𝑚   (3.11)  

 

b) Výpočet sil působících na roztečnou kruţnici 

Obvodová síla: 

 𝐹𝑡 =
2 ∙ 𝑀𝑘

𝑑1
 (3.12)  

 𝐹𝑡 =
2 ∙ 55,5 ∙ 103

40
= 2775 𝑁  

kde: 𝑑1 = 40 𝑚𝑚  

Radiální síla: 

 𝐹𝑟 =
𝐹𝑡 ∙ 𝑡𝑔𝛼𝑛

cos𝛽
 (3.13)  

 𝐹𝑟 =
2775 ∙ 𝑡𝑔20

cos 0
= 1010 𝑁  

Součinitel záběru: 

 
휀𝛼 =

 𝑑𝑎1
2 − 𝑑𝑏1

2 +  𝑑𝑎2
2 − 𝑑𝑏2

2 − 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼

2 ∙ 𝑝𝑏
 

(3.14)  

 휀𝛼 =
 452 − (40 ∙ 𝑐𝑜𝑠20)2 − 2 ∙ 20 ∙ 𝑠𝑖𝑛20

2 ∙ 7,38
= 0,75  

kde: 𝛼 = 20° 

𝑑𝑎1 = 45 𝑚𝑚 

𝑑𝑏1 = 𝑑1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 

𝑝𝑏 = 7,38 𝑚𝑚 
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c) Kontrola na dotyk 

Podmínka únavové únosnosti soukolí: 

 𝜎𝐻𝑀𝐴𝑋 ≤ 𝜎𝐻𝑃𝑀𝐴𝑋  (3.15)  

Napětí při ideálním zatíţení zubů: 

 𝜎𝐻0 = 𝑍𝐸 ∙ 𝑍𝐻 ∙ 𝑍휀 ∙  
𝐹𝑡

𝑏𝑤 ∙ 𝑑1
∙
𝑢 + 1

𝑢
 (3.16)  

 𝜎𝐻0 = 190 ∙ 2,5 ∙ 1 ∙  
2775

25 ∙ 40
∙ 1 = 791 𝑀𝑃𝑎  

kde: 𝑍𝐸 = 190 𝑀𝑃𝑎 

𝑍𝐻 = 2,5 

𝑍휀 = 1 

[6] 

[6] 

[6] 

Součinitel přídavných zatíţení: 

 𝐾𝐻 = 𝐾𝐴 ∙ 𝐾𝑣 ∙ 𝐾𝐻𝛼 ∙ 𝐾𝐻𝛽  (3.17)  

 𝐾𝐻 = 1,25 ∙ 1,2 ∙ 1,05 = 1,58  

kde: 𝐾𝐴 = 1,25 

𝐾𝑣 ∙ 𝐾𝐻𝛼 = 1,2 

𝐾𝐻𝛽 = 1,05 

[6] 

[6] 

[6] 

 

Výpočtové napětí v dotyku: 

 𝜎𝐻 = 𝜎𝐻0 ∙  𝐾𝐻 (3.18)  

 𝜎𝐻 = 791 ∙  1,58 = 994 𝑀𝑃𝑎  

 

 

 

 

 



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE    

37 

 

Největší napětí v dotyku: 

 𝜎𝐻𝑀𝐴𝑋 = 𝜎𝐻0 ∙  
𝐹𝑡𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐾𝐻

𝐹𝑡
 (3.19)  

 𝜎𝐻𝑀𝐴𝑋 = 791 ∙  
5550 ∙ 1,58

2775
= 1406 𝑀𝑃𝑎  

kde: 𝐹𝑡𝑚𝑎𝑥 ≥ 2 ∙ 𝐹𝑡  

𝐹𝑡𝑚𝑎𝑥 ≥ 2 ∙ 2775 

𝐹𝑡𝑚𝑎𝑥 = 5550 

(3.20)  

Dovolené napětí v dotyku při maximálním zatíţení: 

 𝜎𝐻𝑃𝑀𝐴𝑋 = 4 ∙ 𝑉𝐻𝑉  (3.21)  

 𝜎𝐻𝑃𝑀𝐴𝑋 = 4 ∙ 650 = 2600 𝑀𝑃𝑎  

kde: 𝑉𝐻𝑉 = 650 𝐻𝑉 [6] 

 

Dosazení do rovnice 3.15: 

 
1406 𝑀𝑃𝑎 ≤ 2600 𝑀𝑃𝑎 

PODMÍNKA VYHOVUJE 

 

 

Bezpečnost proti tvorbě Pittingů: 

 𝑆𝐻 ≈
𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚
𝜎𝐻

∙ 𝑍𝐿 ∙ 𝑍𝑅 ∙ 𝑍𝑉 ≥ 1,1 (3.22)  

 

 

𝑆𝐻 ≈
1210

944
∙ 1 ≥ 1,1 

𝑆𝐻 ≈ 1,22 ≥ 1,1 

   VYHOVUJE 

 

kde: 𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚 = 1210 𝑀𝑃𝑎 

𝑍𝐿 ∙ 𝑍𝑅 ∙ 𝑍𝑉 = 1 

[6] 

[6] 
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d) Kontrola na ohyb 

Provozní součinitel: 

 𝐾𝐹 = 𝐾𝐴 ∙ 𝐾𝑣 ∙ 𝐾𝐹𝛼 ∙ 𝐾𝐹𝛽  (3.23)  

 𝐾𝐹 = 1,25 ∙ 1,2 ∙ 1,05 = 1,58  

kde: 𝐾𝐴 = 1,25 

𝐾𝑣 ∙ 𝐾𝐹𝛼 = 1,2 

𝐾𝐹𝛽 = 1,05 

[6] 

[6] 

[6] 

Ohybové napětí v nebezpečném průřezu paty zubu: 

 𝜎𝐹 = 𝐾𝐹 ∙ 𝑌𝐹𝑠 ∙ 𝑌𝛽 ∙ 𝑌휀 ∙
𝐹𝑡

𝑏𝑤 ∙ 𝑚𝑛
 (3.24)  

 𝜎𝐹 = 1,58 ∙ 4,5 ∙ 1 ∙ 1,3 ∙
2775

25 ∙ 2,5
= 410 𝑀𝑃𝑎  

kde: 𝑌𝐹𝑠 = 4,5 

𝑌𝛽 = 1 

𝑌휀 = 1,3 

𝐹𝑡 = 2775 𝑁 

𝑏𝑤 = 25 𝑚𝑚 

𝑚𝑛 = 2,5 𝑚𝑚 

[6] 

[6] 

[6] 

Součinitel ţivotnosti pro ohyb: 

 𝑌𝑁 =  
𝑁𝐹𝑙𝑖𝑚
𝑁

𝑞𝐻

 (3.25)  

 𝑌𝑁 =  
3 ∙ 106

10000
= 1,9

9

  

kde: 𝑞𝐻 = 9 

𝑁𝐹𝑙𝑖𝑚 = 3 ∙ 106 

𝑁 = 10000  

[6] 

[6] 

[6] 
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Bezpečnost proti únavovému lomu: 

 𝑆𝐹 =
𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚 ∙ 𝑌𝑁 ∙ 𝑌𝛿 ∙ 𝑌𝑋

𝜎𝐹
≥ 1,4 (3.26)  

 

𝑆𝐹 =
500 ∙ 1,9 ∙ 1,05 ∙ 1

410
≥ 1,4 

𝑆𝐹 = 2,4 ≥ 1,4 

 VYHOVUJE 

 

kde: 𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚 = 500 𝑀𝑃𝑎 

𝑌𝛿 = 1,05 

𝑌𝑋 = 1 

[6] 

[6] 

[6] 

 

Maximální místní ohybové napětí: 

 𝜎𝐹𝑀𝐴𝑋 = 𝜎𝐹 ∙
𝐹𝑡𝑀𝐴𝑋
𝐹𝑡

 (3.27)  

 𝜎𝐹𝑀𝐴𝑋 = 410 ∙
5550

2775
= 820 𝑀𝑃𝑎  

kde: 𝐹𝑡𝑀𝐴𝑋 = 5550 𝑁 

𝐹𝑡 = 2775 𝑁 

 

 

Statická bezpečnost v ohybu: 

 𝑆𝐹𝑠 =
𝜎𝐹𝑠𝑡
𝜎𝐹𝑀𝐴𝑋

≥ 1,25 (3.28)  

 

𝑆𝐹𝑠 =
1250

820
≥ 1,25 

𝑆𝐹𝑠 = 1,5 ≥ 1,25 

   VYHOVUJE 

 

kde: 𝜎𝐹𝑠𝑡 ≈ 2,5 ∙ 𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚  

𝜎𝐹𝑠𝑡 = 1250 𝑀𝑃𝑎 

[6] 
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3.4 NÁVRH SESTAVENÍ LAFETY 

 Po úspěšné volbě vrtacího kladiva, pohonu jeho posuvu do vrtu a z vrtu, a navíc 

určení způsobu samotného posuvu, je třeba přistoupit k návrhu ostatních části posuvného 

zařízení, jeţ jsou nezbytně nutné pro jeho funkčnost. Ovšem ještě předtím neţ zde 

provedu návrh jednotlivých důleţitých součástí vrtací lafety, tak si myslím, ţe bude 

příhodné zde nejprve uvést návrh celkového sestavení zařízení. Čímţ bych chtěl objasnit 

můj konečný návrh vizuálního vzhledu, koncepce a uspořádání, jiţ dříve zvoleného, 

hřebenového posuvného zařízení.  

 Z tohoto modelu sestavení (obr. 3.7) lze pak jednoduše a přehledně popsat, ze 

kterých části se tedy toto zařízení skládá a v dalších kapitolách objasnit jejich bliţší 

detaily. Nutno upozornit, ţe pro lepší představu je zde k vidění tato sestava z obou stran. 

 Při pohledu na mnou navrhnutou sestavu (obr 3.7) je moţná vhodné stručně objasnit, 

k čemu jednotlivé součásti zařízení slouţí. Takţe je třeba říci, ţe základním prvkem je 

samozřejmě nosná svařovaná konstrukce (1), na jejichţ bočních stranách jsou uchyceny 

kolejnice (5), slouţící jako vedení pro saňový vozík (2). Na tomto saňovém vozíku je 

šrouby uchyceno a do vrtu posouváno vrtací kladivo. Pod tímto vozíkem je umístěn pohon 

posuvu (3). Ten se skládá, jak uţ bylo dříve popsáno, z hydromotoru a převodovky, na 

které je uloţeno ozubené kolo zabírající do ozubeného hřebenu (5). Při pouţití vrtací tyče 

je kromě koncové podpěry nutné pouţít střední posuvné podpěry (6), která je do vrtu 

posouvána při najetí vrtacího kladiva a pro zpětný posuv je vyuţito taţné tyče (7). 

Obr. 3.7 – Model sestavení s popisem důleţitých částí 

1-nosná konstrukce (svařenec), 2-saňový vozík, 3-pohon posuvu, 4-ozubený hřeben, 

5-saňové vedení (kolejnice), 6-střední posuvná podpěra vrtací tyče, 7-tažná tyč střední 

posuvné podpěry 



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE    

41 

 

 Tohle je jen opravdu stručný popis funkce těchto důleţitých částí stroje. Podrobnější 

informace, náhledy konstrukčního řešení a případné výpočty nebo analýzy MKP uvedu do 

přehledných kapitol. 

 

3.5 NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE 

 Hlavním úkolem této konstrukce je zajistit dostatečně pevné a tuhé nastavení vrtacího 

kladiva do vrtu, setrvání v poţadované poloze po celou dobu vrtacího procesu 

a po ukončení vrtání přemístění do pozice jiné. Jestliţe proces přemisťování zajišťuje 

zejména vrtací jednotka, pak je nutno říci, ţe nosná konstrukce lafety slouţí hlavně jako 

nosník, který musí být schopný zatíţení, vznikající z celkové tíhy vrtacího stroje, 

a to nejen za klidu stroje, ale i při jeho posuvu. Také musí samozřejmě obsahovat určité 

konstrukční prvky, potřebné například pro posuv saňového vozíku s vrtacím kladivem 

nebo pro podepírání vrtací tyče a podobné. 

 Ještě předtím, neţ jsem přistoupil k samotnému návrhu této nedílné, řekl bych 

základní části posuvného zařízení, tak jsem musel vzít v úvahu několik faktorů. Tím 

hlavním byly rozměry samotné konstrukce, které se odvíjely jednak od zvoleného 

uspořádání saňového vedení, ozubeného hřebene a pohonné jednotky posuvu, tak také 

od rozměrů samotného vrtacího kladiva a poţadované vrtací délky. Jelikoţ má tato 

konstrukce zejména plnit funkci jakéhosi nosníku s moţností nasazení do těch nejtěţších 

podmínek, pak je velice vhodné uvaţovat, jak danou konstrukci předimenzovat a zpevnit, 

coţ povaţuji za další faktor, se kterým musím ve svém návrhu počítat. 

 

3.5.1 Volba technologie výroby a materiálu 

 Dřív, neţ zde objasním svůj kompletní návrh nosné konstrukce, tak je vhodné určit 

technologický způsob výroby a samozřejmě zvolit pro tuto technologii i vhodný materiál. 

Uţ před samotným návrhem tvaru jsem se zamýšlel nad tím, aby byla tato nosná 

konstrukce co nejsnadněji a nejproduktivněji vyrobitelná. Proto jsem tu hlavní konstrukci 

navrhnul tak, aby jí bylo moţné vyrobit pouhým ohýbáním a svařováním. Takţe bylo 

potřeba najít takový polotovar, který by splňoval následující podmínky. To znamená, 

materiál snadno tvárný a svařitelný. 

 Proto volím plech o tloušťce 10 mm, který pouţiji pro výrobu většiny konstrukčních 

prvků svařované nosné konstrukce vrtací lafety. Vypisovat všechny přesné rozměry 

polotovarů samozřejmě nebudu, ale nesmím zapomenout určit, z jakého materiálu bude 

tento plech vyroben, a jeho základní mechanické vlastnosti (tab. 3.7). Takţe volím tento 
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plech z nelegované konstrukční oceli S355J2C (11 523) dle EN 10025-2 vhodné pro 

svařování a běţně pouţívané pro mostní svařované konstrukce, ohýbané profily a 

svařované konstrukce dutých profilů. [14] 

 

3.5.2 Popis jednotlivých prvků svařence 

 Poté, co jsem zvolil materiál nosné konstrukce, tak se dostávám k popisu prvků, ze 

kterých se tato svařovaná konstrukce musí skládat, neboť kaţdý z nich má určitou funkci 

potřebnou pro správný chod posuvného zařízení. 

 K tomuto objasnění, jednotlivých prvků a jejich funkce, bude slouţit 3D model 

svařované konstrukce s různými detaily (obr. 3.8). Hlavní částí tohoto svařence je 3,3 m 

dlouhý plech, jenţ nazvu kostrou lafety (1), ohýbaný do poţadovaného tvaru. Na spodní 

ploše je moţné vidět důmyslně vypálené otvory, které plní funkci odvádění nečistot, 

napadaných dovnitř lafety při samotném vrtání. Důleţitým prvkem této nosné konstrukce 

jsou ploché tyče vedení (2) uchycené na vnější straně kostry lafety pomocí svarů a kvůli 

zvýšení tuhosti, neboť zde bude působit největší zatíţení, jsou zpevněny několika 

podpěrami (9). Jelikoţ se na plochu těchto tyčí musí šrouby uchytit saňové vedení 

(kolejnice), aby bylo moţné kolejnice kdykoliv a jednoduše vyměnit, tak musí být tato 

Obr. 3.8 – Model svařované konstrukce s popisem jednotlivých prvků 

1-kostra lafety, 2-tyče saňového vedení, 3-přední kryt, 4-držák ozubeného hřebenu, 5-

spojovací příruba, 6-koncová podpěra vrtací tyče, 7-přední nárazník, 8-výztuhy 

konstrukce, 9-podpěry tyče saňového vedení, 10-pryžový nárazník 



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE    

43 

 

plocha obrobena na přesný rozměr s tolerancí, jeţ bude rozhodující pro ustavení 

saňového vozíku s ozubeným kolem vůči ozubenému hřebenu. Tady je nutno upozornit 

na drţák ozubeného hřebenu (4), jeţ je svařován k vnitřní straně kostry, na němţ je 

právě, pomocí šroubového spojení, uchycen ozubený hřeben. Spodní dosedací plocha 

tohoto drţáku musí být tedy opět obrobena s určitou tolerancí. 

Další nezbytnou součástí této nosné konstrukce tvoří na ní přisvařovaný přední kryt (3) 

s koncovou podpěrou vrtací tyče (6), do níţ je ještě samozřejmě potřeba nalisovat kalené 

vrtací pouzdro, která slouţí k relativně přesnému navedení vrtací korunky do místa vrtání. 

Přední kryt je navíc ještě opatřen předním nárazníkem (7), jenţ plní zejména funkci 

ochrannou. Na opačné straně předního krytu jsem pak umístil pryţový nárazník (10), jeţ 

by měl mírnit dojezdový tlak saňového vozíku či střední posuvné podpěry vrtací tyče. 

Za poslední důleţitý prvek, mnou navrhnuté svařované konstrukce, povaţuji spojovací 

přírubu (5), pomocí níţ můţe být celá lafety připojena k ramenu přibírkového stroje PSU 

7000. Pro zpevnění kostry lafety (1) jsem uvnitř mezi šikmé bočnice přisvařoval několik 

výztuh (8). 

 

3.5.3 Pevnostní analýza MKP 

 Nakonec navrţenou svařovanou konstrukci zkontroluji pomocí tzv. metody konečných 

prvků (MKP), coţ je numerická metoda slouţící k simulaci průběhů napětí, deformací 

apod., která spočívá v diskretizaci spojitého kontinua do konečného počtu prvků, kde jsou 

určovány potřebné parametry v jednotlivých uzlových bodech. Touto metodou je mým 

cílem, u této navrţené svařované konstrukce, zjistit zejména kritická místa namáhání, 

určit deformace svařence a stanovit součinitel bezpečnosti. 

 K provedení analýzy MKP bude pouţita aplikace Autodesk Inventor Professional 

2013. Před samotnou simulací je nejprve potřeba určit okrajové podmínky. 

 

a) Stanovení okrajových podmínek 

Materiál 

 Materiál této svařované konstrukce jsem jiţ určil v kapitole 3.5.1, nicméně pro analýzu 

jsou pouţity mechanické vlastnosti obyčejné konstrukční oceli, čímţ získám k reálnému 

materiálu, který má mechanické vlastnosti podstatně větší, trochu odlišné výsledky. 

Jednoduše řečeno, pokud zjistím, ţe mnou navrhnutá svařovaná konstrukce vyhovuje, 

bude moţné ji vyrobit i ze základní konstrukční oceli. 
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Dotyky 

 Jelikoţ se jedná o svařovanou konstrukci, na které nedochází k posuvu, neboť jde jen 

o statickou úlohu, tak jsem zde volil jen automatické vázané dotyky. 

Vazby 

 Jak uţ bylo zmíněno, tak opakuji, ţe celá sestava této lafety bude uchycena pomocí 

příruby, kterou je moţné vidět u její spodní části uprostřed, na rameno přibírkového stroje 

šroubovým spojením. Takţe pro tuto analýzu postačí definovat jen pevnou vazbu 

umístěnou na upínací ploše příruby. 

Zatíţení 

 Bude zde samozřejmě působit gravitace, kterou je nutné umístit do těţiště konstrukce, 

coţ je zobrazeno zelenou šipkou na obr. 3.10.  

 Pak je moţné na tomto obrázku (obr. 3.10) vidět, ţe jsem umístil čtyři síly (červené 

šipky), neboť saňový vozík pojíţdí pomocí čtyř vodících vozíků po vedení, které je 

umístěno na obou stranách svařence, a tak jsem celkovou sílu působící v těţišti sání 

rozdělil na čtyři stejně velké.  

Poté je důleţité umístění těchto sil. Jelikoţ jsem chtěl zjistit kritickou hodnotu namáhání a 

způsobenou deformaci svařence, tak jsem tyto síly umístil do té nejkrajnější polohy, ve 

které se můţe saňový vozík nacházet, pokud bude vrtat aţ do své maximální vrtací délky, 

jeţ je uvedená v tab. 3.1. Přesné umístění těchto sil, a tedy i maximální vrtací polohy, 

respektive polohy těţiště jednotlivých vodících vozíků, je pak zobrazené pomocí 

schématu (obr. 3.9). 

Obr. 3.9 – Schéma s rozměry umístění zatěţujícíh sil 
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Nastavení sítě 

 Je to poslední krok před samotnou simulací. Podle toho, jakou hustotu sítě zvolím 

v jednotlivých částech konstrukce, se bude odvíjet přesnost výsledků analýzy. Zvolil jsem 

automatické nastavení sítě a poté hustotu nijak neupravoval, neboť je vyhovující. 

 

b) Výsledky analýzy 

Redukované napětí 

 

 Při pohledu na výsledek působení redukovaného napětí (obr. 3.11) podle hypotézy 

HMH je nutno říci, ţe pro lepší názornost jsem zobrazil barevnou stupnici nikoliv pro 

maximální napětí, které se vyskytuje jen v některých částech konstrukce, ale pro hodnotu 

asi 3 krát menší. A proto lze vidět plochy, které jsou nejvíce namáhány, i kdyţ zde 

nepůsobí maximální napětí. Místo namáhané maximálním napětí je zobrazeno pomocí 

zvláštního odkazu. 

 

Obr. 3.10 – Umístění všech zatíţení a pomocný detail polohy saňového vozíku 

Obr. 3.11 – Výsledek pevnostní analýzy - Redukované napětí v MPa 
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Deformace 

 Při působení zadaných sil je samozřejmě konstrukce svařence plasticky deformována, 

coţ je další důleţitý výsledek pevnostní analýzy MKP. Výsledek toho, jak se analyzovaná 

součást posouvá (deformuje), je moţné vidět na obr. 3.12, na kterém jsem pro lepší 

viditelnost toto posunutí několikanásobně zvětšil, aby bylo vidět, kde vzniká největší 

deformace. Pro snadnější pochopení je zde pak znázorněn obrys nezatíţené konstrukce. 

Maximální kritické místo je opět znázorněno pomocí odkazu. 

 

Součinitel bezpečnosti 

 Poslední důleţitý výsledek analýzy je patrný na obr. 3.13, a tím je zobrazení 

součinitele bezpečnosti, se kterým je moţné počítat, pokud bude tato svařovaná 

konstrukce namáhaná zadaným zatíţením a je to určitá výstupní hodnota mého návrhu, 

neboť ukazuje, zda je konstrukce poddimenzovaná nebo naopak. 

 

 

 

 

Obr 3.12 - Výsledek pevnostní analýzy – Deformace v mm 

Obr. 3.13 - Výsledek pevnostní analýzy – Součinitel bezpečnosti 
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c) Zhodnocení výsledků analýzy 

Po zapsání všech důleţitých výsledků, tedy jejich maximálních hodnot, do přehledné 

tabulky (tab. 3.8) a při pohledu na grafické výsledky (obr. 3.11, obr. 3.12 a obr. 3.13) je 

potřeba zhodnotit, co ukazují. 

Tab. 3.8 – Souhrn výsledků pevnostní analýzy svařence 

Název veličiny Max. hodnota 

Hmotnost 246,97 kg 

Redukované napětí 7,58 MPa 

Deformace  0,14 mm 

Součinitel bezpečnosti 15 

 Neţ začnu vyhodnocovat výsledky, tak musím ještě doplnit, ţe konstrukce je 

namáhaná čtyřmi silami, jejichţ velikost vychází z tíhy saňového vozíku a pohonné 

jednotky. Výsledná síla těchto součástí je 892 N, a jelikoţ se rozkládá na čtyři vodící 

vozíky, tak velikost jednotlivých sil je 223 N. 

 Maximální redukované napětí působí jen v určitých místech svařované konstrukce 

a je zajímavé, ţe se při namáhání v přední části konstrukce, vyskytuje v její zadní části. 

Nicméně velikost maximálního napětí i napětí působící po větší ploše svařence je velice 

nízká, skoro aţ zanedbatelná, coţ dovoluje pouţití i menšího počtu výztuh a podpěr neţ 

je původně navrhnuto. 

 To je patrné i z výsledné deformace, která po namáhání vzniká. Při pohledu na to, ţe 

maximální hodnota deformace vzniká na přední části konstrukce svařence, je sice patrné 

kritické místo, ale hodnota tohoto posunutí je zanedbatelná. 

 Výsledný součinitel bezpečnosti, vyskytující se po celé konstrukci, se můţe zdát 

zbytečně velký, ale jelikoţ je tato lafeta určená pro práci v těţkých důlních podmínkách, 

tak je předimenzování nosné konstrukce dokonce nutností. 

 

3.6 NÁVRH SAŇOVÉHO VOZÍKU 

 Jedná se o neméně důleţitou část stroje, jejíţ hlavní funkcí je zejména pevné 

uchycení vrtacího kladiva a jeho přesné ustavení do osy vrtání. A samozřejmě jeho další 

důleţitá funkce je posuv kladiva do vrtu nebo z vrtu, tedy po celé délce vrtací lafety, při 

kterém vznikají neţádoucí třecí síly mezi saňovým vozíkem a saňovým vedením. Proto je 

zapotřebí, při návrhu saňového vozíku, zvolit co nejvhodnější způsob jeho vedení po celé 

délce lafety s ohledem na minimalizování těchto sil. Za vznik těchto odporových sil můţe 
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například nerovnoměrné vedení (nepřesná výroba), špatně rozloţené zatíţení samotného 

vozíku, nedokonalé uloţení saňového vozíku na saňové vedení a v neposlední řadě také 

drsnost povrchu saňového vedení. 

 Při samotném návrhu, celého saňového vozíku, jsem nad tímto problémem uvaţoval, 

přičemţ jsem zjistil, ţe není moţné zajistit na této lafetě, neboť je její délka příliš velká, 

rovnoměrné saňové vedení, protoţe takové vedení je náročné na přesnost. Takţe bylo 

potřeba najít náhradní, a přitom přesnější variantu od jiných výrobců. 

 

3.6.1 Volba saňového vedení a posuvného vozíku 

 Nakonec jsem tedy vybral tento neobvyklý, ale myslím, ţe pro přesné a rovnoměrné 

vedení vrtacího kladiva na saňovém vozíku v těţkých důlních podmínkách, způsob víc 

neţ vyhovující. Jako vedení jsem zvolil podepřenou tyč SBR-30 (obr. 3.15) o průměru 30 

mm a délky 800 mm vyráběnou firmou 4ISP s.r.o. v toleranci H6, která je povrchově 

indukčně kalena na tvrdost HRC65. Pro posuv po tomto vedení jsem zvolil kompatibilní 

otevřený vozík SME-30 (obr. 3.15), který obsahuje otevřené kuličkové pouzdro LM-OP 

(obr. 3.14), zajišťující přesný pohyb po vedení s minimálními třecími silami.  

 Saňové vedení tedy budou tvořit segmenty podepřených tyčí (kolejnic) menších délek, 

sestavených do celkové potřebné délky saňového vedení. Tyto kolejnice, jak uţ bylo 

moţné pochopit z předchozích kapitol, budou šrouby umístěny na tyčích vedení po obou 

bocích nosné konstrukce. Takţe jich bude potřeba pouţít celkově 8 kusů. Toto dílenské 

řešení jsem zvolil, abych zajistil jednoduchou a nenákladnou výměnu po případném 

poškození kolejnice. Otevřený vozík, jenţ bude posuvně uloţen na kolejnici, bude 

nasunut do dráţek viz. obr. 3.15 pod saňovou desku a upevněn šrouby, čímţ vytvoří, při 

pouţití vhodně rozmístěné čtveřice těchto vozíků, stabilní posuvnou základnu pro vrtací 

kladivo. Coţ je patrné i z obr. 3.16. 

Obr. 3.14 – Otevřené kuličkové 
pouzdro LM-OP 

Obr. 3.15 – Model zvoleného vozíku a kolejnice 
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3.6.2 Popis jednotlivých součástí 

  Při návrhu saňového vozíku jsem pak, kromě rozměrů vrtacího kladiva a jeho 

umístění, musel vyřešit uchycení poněkud netradičně umístěné pohonné jednotky, pod 

vozíkem s vrtacím kladivem. Mojí hlavní snahou bylo zajistit jednak pevné, ale i 

dostatečně mobilní uchycení převodovky s motorem, tak, aby ji bylo moţné kdykoliv 

vyjmout, bez nutnosti rozmontovat celý saňový vozík s vrtacím kladivem. 

 Proto, jak je moţné pro lepší představu vidět na obr. 3.17 a je popsáno na obr. 3.16, 

jsem připevnil pohonnou jednotku, pomocí šroubových spojení, na takový zásuvný drţák 

(4), na kterém bude převodovku s motorem moţné kdykoliv uchytit zasunutím, a 

samozřejmě konečným připevněním šrouby, na hlavní drţák (5), jenţ je přisvařovaný pod 

saňovým vozíkem. Upevnění vrtacího kladiva bude prováděno pomocí šroubového 

spojení na otvory základní desky (1), přičemţ je zde pro snadnější montáţ a zajištění 

kladiva proti posunu umístěn vodící čep (6). Jiţ dříve zmíněné uchycení otevřeného 

vozíku (2) je zde moţné názorně vidět. Důleţitým prvkem, jeţ je přisvařován pod 

saňovým vozíkem, je konzola (3) s otvorem pro uloţení taţné tyče, zajišťující zpětný chod 

střední posuvné podpěry. 

Obr. 3.16 – Popis jednotlivých součástí saňového vozíku 

1-základní deska s montážními otvory pro vrtací kladivo, 2-otevřený vozík, 3-konzola 

tažné tyče, 4-zásuvný držák pohonu, 5-hlavní držák pohonu, 6-vodící čep vrtacího kladiva 
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3.6.3 Pevnostní analýza MKP 

 I navrţenou sestavu saňového vozíku zkontroluji pomocí tzv. metody konečných 

prvků (MKP) a tentokrát je mým cílem zkontrolovat zejména saňovou desku, namáhanou 

pod tíhou upevněného vrtacího kladiva a zjistit rozsah její deformace. Navíc zkontroluji i 

drţáky pohonu, na nichţ je upnuta, a tedy tíhovou silou působí, převodovka s motorem. 

Pro jednodušší průběh analýzy, kterou provedu pomocí programu Autodesk Inventor 

Professional 2013, vyuţiji pouze důleţité prvky soustavy a normalizované součásti 

vynechám. 

a) Stanovení okrajových podmínek 

Materiál 

 Materiály jednotlivých součástí jsou z oceli různých tříd, většinou vhodné pro 

svařování, nicméně pro analýzu jsou pouţity mechanické vlastnosti obyčejné konstrukční 

oceli, čímţ získám k reálnému materiálu, který má mechanické vlastnosti podstatně větší, 

trochu odlišné výsledky. Jednoduše řečeno, pokud zjistím, ţe mnou navrhnutá svařovaná 

konstrukce vyhovuje, bude moţné ji vyrobit i ze základní konstrukční oceli. 

Dotyky 

 Zde se třeba oproti svařované konstrukce jedná o sestavu sloţenou pomocí šroubu 

nebo různým typem uloţení, proto na některých místech, kde by mohlo docházet 

k posuvu, jako například u pouzdra otevřeného vozíku, dráţek zásuvného drţáku či 

otvoru vodícího čepu kladiva volím dotyk posunutí-bez oddělení. Ostatní jsou vázané. 

 

Obr. 3.17 – Sestava saňového vozíku s pohonem 
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Vazby 

 Jelikoţ se bude tento saňový vozík, jak uţ bylo zmíněno, pohybovat po kolejnicích, na 

kterých bude uloţen pomocí otevřeného kuličkového pouzdra (obr. 3.15), jeţ je součástí 

otevřeného vozíku, tak na jeho vnitřní plochy nastavuji ideální vazbu, která znemoţňuje 

pohyb ve směru kolmém na tyto plochy (obr. 3.18). 

Zatíţení 

 Bude zde samozřejmě působit gravitace, kterou je nutné umístit do těţiště konstrukce, 

coţ je zobrazeno zelenou šipkou na obr. 3.20.  

Obr. 3.19 – Schéma s rozměry umístění sil zatěţujících saňový vozík 

Obr. 3.18 – Umístění vazeb saňového vozíku 
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Poté je moţné na obr. 3.19, 3.20 vidět, ţe síla o velikosti 500 N (černá šipka), která 

nahrazuje tíhu vrtacího kladiva, působí v těţišti upínací plochy. Další síla, která má 

velikost 150 N a zatěţuje řešenou soustavu, je pak náhradou tíhy pohonné jednotky. 

Působení této síly (červená šipka) jsem umístil tentokrát do těţiště drţáku, na kterém je 

převodovka s motorem uchycena (obr. 3.20). 

Nastavení sítě 

 Je to poslední krok před samotnou simulací. Podle toho, jakou hustotu sítě zvolím 

v jednotlivých částech konstrukce, se bude odvíjet přesnost výsledků analýzy. Zvolil jsem 

automatické nastavení sítě a poté hustotu nijak neupravoval, neboť je vyhovující. 

b) Výsledky analýzy 

Redukované napětí 

 Při pohledu na výsledek působení redukovaného napětí (obr. 3.21) podle hypotézy 

HMH je nutno říci, ţe pro lepší názornost jsem zobrazil barevnou stupnici nikoliv pro 

maximální napětí, které se vyskytuje jen v některých částech konstrukce, ale pro hodnotu 

Obr. 3.20 – Umístění všech zatíţení působících na saňový vozík 

Obr. 3.21 – Výsledek pevnostní analýzy saňového vozíku - Redukované napětí v MPa 
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asi 2 krát menší. A proto lze vidět plochy, které jsou nejvíce namáhány, i kdyţ zde 

nepůsobí maximální napětí. Místo namáhané maximálním napětí je zobrazeno pomocí 

zvláštního odkazu. 

Deformace 

 Výsledek toho, jak se analyzovaná součást posouvá (deformuje), je moţné vidět na 

obr. 3.22, na kterém jsem pro lepší viditelnost toto posunutí několikanásobně zvětšil, aby 

bylo vidět, kde vzniká největší deformace. Pro snadnější pochopení je zde pak znázorněn 

obrys nezatíţené konstrukce. Maximální kritické místo je opět znázorněno pomocí 

odkazu. 

Součinitel bezpečnosti 

 Poslední důleţitý výsledek je bezpečnost řešené soustavy patrná z obr. 3.23. 

 

 

Obr. 3.22 - Výsledek pevnostní analýzy saňového vozíku – Deformace v mm 

Obr. 3.23 - Výsledek pevnostní analýzy saňového vozíku – Součinitel bezpečnosti 
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c) Zhodnocení výsledků analýzy 

Po zapsání všech důleţitých výsledků, tedy jejich maximálních hodnot, do přehledné 

tabulky (tab. 3.10) a při pohledu na grafické výsledky (obr. 3.21, obr. 3.22 a obr. 3.23) je 

potřeba zhodnotit, co ukazují. 

Tab. 3.9 – Souhrn výsledků pevnostní analýzy saňového vozíku 

Název veličiny Max. hodnota 

Hmotnost 21,3 kg 

Redukované napětí 4,45 MPa 

Deformace  0,06 mm 

Součinitel bezpečnosti 15 

 Pevnostní analýzou MKP jsem tedy zjistil, ţe navrhnutý koncept saňového vozíku je 

moţná zbytečně předimenzovaný, coţ dokazují všechny výsledky zjišťovaných veličin. 

Ale budu se opět opakovat v tom, ţe tento stroj je určen do těţkých pracovních podmínek, 

takţe je tento návrh vhodný. 

 Pokud mám zhodnotit výsledky jednotlivých veličin, tak při pohledu na výsledné 

průběhy napětí (obr. 3.21) jen podotknu, ţe největší napětí je v místech přechodu, 

zkosení, či zaoblení plochy. To jsou kritická místa této sestavy, i kdyţ zde působí 

maximální napětí jen 4,45 MPa. Největší deformace pak nastává na koncích saňové 

desky a samozřejmě na spodní části drţáku. Nutno ovšem říci, ţe maximální posunutí je 

0,06 mm, coţ je naprosto zanedbatelné. 

 

3.7 NÁVRH STŘEDNÍ POSUVNÉ PODPĚRY VRTACÍ TYČE 

 Posledním prvkem sestavy, který je potřeba navrhnout, je součást pouţívaná zejména 

u dlouhých vrtacích lafet. Jedná se o střední posuvnou podpěru (luneta), která slouţí, jak 

uţ samotný název napovídá, k podepření dlouhých vrtacích tyčí. Je potřeba, aby tato 

posuvná luneta byla vţdy umístěna v poloviční vzdálenosti od vrtacího stroje a koncové 

podpěry. Čímţ jednak zabraňuje ohybu vrtací tyče, ale také vibracím tyče při vrtání. 

 Jelikoţ mnou navrhnutá lafety je určena pro vrtání do délky minimálně 2,6 m, pak je 

pouţití posuvné lunety nevyhnutelné. Abych zajistil spolehlivý a bezúdrţbový posuv 

lunety po saňovém vedení, tak jsem opět pouţil, tentokrát dvojici otevřených vozíků 

SME-30, na které pomocí šroubů uchytím kompatibilní desky. Výhodu mého návrhu 

vidím v tom, ţe aţ na tyto vyměnitelné desky je uchyceno samotné tělo lunety, coţ je 

v případě potřeby rychlé výměny, například kvůli poškození, velice uţitečné (obr. 3.25). 
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 Dalším problémem, který jsem musel vyřešit, byl způsob posuvu této lunety nejen do 

vrtu, coţ bude zajištěno tlačením vrtacího kladiva, ale zejména způsob, kterým se luneta 

opět vrátí do své původní polohy. Nakonec jsem tento problém vyřešil jednoduchým 

způsobem. Na těle lunety je pevně uloţena tyč o průměru 20 mm, s délkou odpovídající 

přibliţně poloviční vzdálenosti vrtacího stroje a koncové podpěry, jejíţ druhý konec je 

uloţen s vůlí v díře konzoly, jeţ je součástí saňového vozíku. Posuv lunety do vrtu 

zajišťuje tlačením vrtací kladivo, přičemţ se tato taţná tyč jen posouvá s lunetou. Při 

zpětném pohybu saňového vozíku se nejprve tato taţná tyč s lunetou nepohybuje, 

nicméně v určitém okamţiku, kdy se konec taţné tyče vrátí do původní polohy vůči 

konzole, začne tahat tuto taţnou tyč a společně s ní i posuvnou lunetu, dokud se nebude 

nacházet na prvotním místě. Umístění taţné tyče je pro lepší představu na obr. 3.24. 

 Nakonec je potřeba zvolit vhodné vrtací pouzdro, které slouţí pro přesnější uloţení 

vrtací tyče. Pro tuto volbu je důleţité znát maximální průměr vrtací tyče, pouţité pro vrtání 

na této lafetě. Jelikoţ maximální průměr vrtací tyče, pouţité pro tuto lafety je 32 mm, tak 

volím POUZDRO 32 F7 x 25 ČSN 24 3707. Sestava navrhnuté lunety je na obr. 3.25.  

 

 

 

 

  

Obr. 3.24 – Detail umístění taţné tyče 

Obr. 3.25 – Sestava střední posuvné podpěry před uloţením vrtacího pouzdra 
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4 ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo konstrukční řešení posuvného zařízení 

vrtacího stroje. Toto zařízení je určeno k přímému nasazení na otočnou přírubu vrtací 

jednotky a bude pouţito pro vrtání střelných vrtů a vrtů pro svorníky. Před samotným 

návrhem vrtací lafety jsem nejprve vypracoval k dané problematice odbornou rešerši, 

abych získal potřebné znalosti o tomto způsobu dobývání hornin a celkový přehled o 

těchto strojích. Prvním krokem mého návrhu byla volba hydraulického vrtacího kladiva, 

které je schopné rotačně příklepného způsobu vrtání. 

Dalším důleţitým krokem byla volba způsobu jeho posuvu. Rozhodl jsem se pro 

zdánlivě jednoduchou variantu posuvu, pomocí ozubeného pastorku a hřebenu. Coţ tedy 

ţádalo navrhnout vhodný ozubený hřeben, do něhoţ mělo zabírat ozubené kolo 

poháněné hydraulickým motorem. Avšak po kontrolním výpočtu ozubení jsem zjistil, ţe 

pouţití samotného hydromotoru je nereálné, a proto jsem ještě musel navrhnout vhodnou 

převodovku. 

Dále jsem postupně, dle parametrů zvoleného vrtacího kladiva, posuvového 

mechanismu a pohonné jednotky, navrhnul jednotlivé součásti vrtací lafety. Poté jsem tyto 

důleţité prvky lafety blíţe specifikoval. Nosnou konstrukci lafety a saňový vozík, na 

kterém je upevněno vrtací kladivo, jsem zkontroloval pomocí metody konečných prvků. A 

dospěl jsem k závěru, ţe tyto prvky jsou schopny odolávat těţkým důlním podmínkám, do 

kterých jsou určeny. 

Nakonec jsem nakreslil výkres sestavy celého posuvného zařízení, výkres sestavy 

saňového vozíku a výrobní výkresy součástí obsaţené v této sestavě, které jsou přiloţeny 

k práci. 
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