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ZKUŠENOSTI S VRTACÍ A SVORNÍKOVACÍ SOUPRAVOU 
ABS-P GOPHER 

 
Vrtací a svorníkovací souprava ABS-P typu GOPHER je zařízení určené k vrtání kolmých 
vývrtů pro svorníky a kotvy různých typů a délek o průměru tyče 22 mm, délky vývrtu max. 
10 m a průměrů korunek v rozmezí od 28 mm až 55 mm podle koncového ukončení vrtné 
tyče. 
Vrtací a svorníkovací souprava ABS-P typ GOPHER je vzduchem poháněné zařízení, které se 
skládá ze šesti hlavních částí (viz odst. č. 1): upínací matice, do které se zasouvá vrtací tyč, 
výplachové hlavy, převodovky, vzduchového motoru, ovládacího ramene a výsuvného 
teleskopu. 
Vrtací souprava umožňuje jak provedení samotného vývrtu pro instalaci svorníku, tak 
samotné zavedení svorníků do vývrtu pomocí adaptéru včetně jeho upevnění ve vývrtu – 
zalepením. 
Pro upnutí vrtné tyče slouží upínací hlava, do které se zasunuje vrtací tyč s korunkou 
v délkách 1,5 m až 3 m, při vrtání větších délek slouží nástavné tyče, které se dají spojovat. 
Zvedání a spouštění vrtacího stroje při vrtání vývrtu, nebo zavádění svorníku do vývrtu slouží 
třístupňový vzduchový výsuvný teleskop, který je opatřen přídržným ventilem pro případ 
náhlého poklesu tlaku. 
Vrtací a svorníkovací souprava je ovládána pomocí vzduchového ovládacího systému, který 
je umístěn v ovládacím rameni. Ovládací rameno je připojeno v horní části k hlavě výsuvného 
teleskopu speciálním otočným čepem, který slouží jako rozvodové zařízení pro posuv 
teleskopu a regulaci přítoku vody do výplachové hlavy. 
Vrtací a svorníkovací souprava je opatřena přívodem vzduchu, vybaveným olejovou maznicí 
s čistícím filtrem a přívodem vody pro výplachovou hlavu, který je taky opatřen čistícím 
sítkem. 
Pro vrtací a svorníkovací stroj jsou závazné tyto vyhlášky a nařízení: 
• Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění 
• Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 
• Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 
• Hygienické předpisy sv. 66/1989 Sb. 
• ČSN EN 791 – Vrtné soupravy – bezpečnost 
• ČSN EN 983 – Bezpečnost strojních zařízení – pneumatika 
• ČSN EN 292 – 2/A1 – Bezpečnost strojních zařízení – základní pojmy, všeobecné zásady 

pro projektování – část 2 
• ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny 
• ČSN 83 2063 Zajištění zařízení proti vzniku mechanických zážehových jisker 
 



Firma CarboTech může dodávat tři typy vrtacích souprav – jsou to AB5-9 250/3 LP, ABS-P 
350/3 LP a ABS-P 410/3 LP. 
Tyto soupravy se od sebe liší minimální výškou, maximální výškou – při vytažení teleskopu, 
to je rozsahem zdvihu a hmotností v kg.  
 
Přehled vrtacích souprav – tabulka: 
 
Typ soupravy      výška minimální      výška maximální  rozsah zdvihu hmotnost 
    (mm)   (mm)                    (mm)                 (kg)  
 
ABS-P 250/3 LP         1170   2450    1280     42 
ABS-P 350/3 LP  1550   3760    2210     45 
ABS-P 410/3 LP  1665   4235    2570     48 
 
Parametry zařízení závislosti na tlaku poháněcího stlačeného vzduchu: 
 
Tlak poháněcího stlačeného vzduchu (MPa)  0,42  0,52  0,62 
Otáčky (ot)min)     550  600  650 
Kroutící moment (Nm)    163  203  232 
Spotřeba poh. stlačeného vzduchu (m3/min)                            2,8 – 3,4 
Max. rozměr vrtací tyče (mm)                22 
Hladina hluku – LpA dB (A)                 97 
Vážená efektivní hodnota zrychlení vibrací ahw (ms-2)            2,2 
 
Přítlačná síla vzduchového teleskopu  (kN) 
1. stupeň      6,89  9,02  10,31 
2. stupeň      5,34  6,89    7,73 
3. stupeň      3,74  5,11    5,70 
 
Vrtací a svorníkovací soupravu ABS-P mohou obsluhovat pouze pracovníci proškolení 
firmou CarboTech  a kteří budou seznámeni s návodem k používání. 
 
Vrtací a svorníkovací souprava má schválení ČBÚ č. 23/2000 ze dne 25.4.2000, Prohlášení o 
shodě podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. a vydaný certifikát č. 3076 – 047/Z/2000. 
 
První vrtací a svorníkovací souprava ABS-P 350/3 LP byla poprvé zkušebně nasazena na 
Dole LAZY, závod Dukla dne 17.8.1999 na tř. č. 81133, kde byl zahájen ověřovací provoz. 
Na této třídě se provádělo vrtání vývrtů a zároveň svorníkování TH rovin, které byly zavěšeny 
pod stropem ve středu důlního díla. Tato TH rovina byla přichycena dvojící svorníků 
dlouhých 2,2 m včetně závitů. Na tyto svorníky se nasunul třmen TH šroubu, podložil se 
dřevem a dotáhl TH rovinu k hlavě výztuže K14. Dvojice svorníků byly osazovány s roztečí 
1 m. Toto střední zajištění slouží u mechanizovaných pluhových komplexů Hemscheidt 
k zajištění styku třída – porub na spodní úvrati porubu. Toto zajištění rovněž zabraňuje 
deformacím důlního díla při demontáži částí TH výztuže v úseku před porubem do doby, než 
je tento díl dodán zpět za porubem. Úvodní třída je využívána i pro následující blok v dané 
sloji a proto je jejich stabilita velice důležitá. Tento systém svorníkování na třídách se provádí 
stejným způsobem i v ostatních dobývacích blocích. 
 
Pro svorníkování používáme tyčové svorníky TBD 19/M22 LC 200/2200 a lepící ampule SIS 
23/500 3,0 SF od firmy CarboTech. 
 



Od 17.8.1999 do 13.9.1999 byla svorníkována třída č. 81133 a od 6.3.2000 do 30.6.2000 byla 
svorníkována třída č. 81134 – viz obr. č. 2, celkem bylo na těchto třídách osazeno 1592 
svorníků. 
Od 17.9.1999 do 4.10.1999 byla svorníkována třída č. 36543 a od 8.11.1999 do 28.2.2000 
byla svorníkována třída č. 36545 – viz obr. č. 3, kde bylo celkem osazeno 1492 svorníků. 
 
Do 8.1.2001 byla svorníkována třída č. 32541 viz obr. č. 4, kde bylo celkem osazeno 1384 
svorníků. 
 
Celkem bylo na těchto vyražených třídách vrtací a svorníkovací soupravou zalepeno 4468 
kusů svorníků, z toho vyplývá, že bylo navrtáno celkem 8936 m. 
 
Poruchy, ke kterým došlo během vrtání a jejich četnost, je úměrná době nasazení a důlním 
podmínkám při používání v provozu. Na vrtacím a svorníkovacím stroji se prováděla výměna 
těsnění výplachové hlavy cca po 1000 m navrtaných vývrtů, výměna ložisek v převodovce 
vrtacího stroje cca po 2000 m vývrtů. Větší údržba a vyčištění válců se provedlo po 2300 m 
vývrtů. Asi po 2500 m vývrtů při vrtání ve velmi tvrdém nadloží došlo k ukroucení hřídele 
v převodovce vrtacího stroje – provedla se výměna hřídele a cca  po 3200 m vývrtů se musela 
provést výměna těsnění v otočném čepu ovládacího ramene. 
 
Na Dole Lazy byla vrtací a svorníkovací souprava ABS-P 350/3 LP uvedena do ověřovacího 
provozu v 10. měsíci 1999 na pracovišti ražené třídy č. 38909-2, kde se provádělo opatření 
pro její zabezpečení před tlakovými projevy provozovaného porubu č. 138908. Byly vrtány tři 
řady svorníků délky 2,2 m s roztečí 1 m v celkové délce 385 m. Přímé nadloží bylo tvořeno 
pískovcem vysoké pevnosti. Celkem bylo navrtáno a zalepeno 1155 svorníků. Při vrtání bylo 
použito dvoubřité diamantové korunky PKD ∅  32 mm, k lepení svorníků se používaly lepící 
ampule SIS – firmy CarboTech. 
 
Dále vrtací práce pokračovaly s vrtacím strojem na úvodní třídě č. 40315, kde bylo navrtáno a 
zasvorníkováno celkem 360 svorníků. 
 
Na Dole Lazy svorníkovací práce dále s vrtacím strojem pokračují při zajišťováním tříd a 
křížů. 
 
Další nasazení vrtacího a svorníkovacího stroje ABS-P 350/3 LP bylo ve 4. měsíci 2000 na 
Dole Darkov, závod 3. Provoz byl zahájen na tř. č. 38224, kde se provádí vrtání vývrtů délky 
3 m do vějíře se 3 vývrty a roztečí 2 m. Zatím práce dále pokračují – na zajišťování této třídy. 
 
Další nasazení svorníkovací soupravy bude na Dole Darkov na tř. č. 2072.2 – dopravním 
překopu. 
 
Firma CarboTech zajišťuje náhradní díly, zaškolení pracovníků a provádí opravy těchto 
vrtacích a svorníkovacích souprav. 
 
Dosavadní zkušenosti s vrtacími a svorníkovacími stroji ABS-P GOPHER naznačují, že 
zařízení je svými technickými parametry a provozní spolehlivostí přínosem pro důlní 
pracoviště. 
 
 
 



 
Obr. č. 1. 



 


