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MOŽNOSTI VYUŽITÍ VRTACÍ SOUPRAVY MORATH V PODZEMÍ 
 

Abstract 
There exists, not only in coal field of Ostrava and Karviná, very frequent requirement of 
carrying out of un-systematic drilling and anchoring works in mine conditions. It means the 
requirement to arrange for casual the drilling equipment. In that way arose demand for 
efficient, light, transportable drilling set of wide field of use. To meet this demand is in these 
period one of the targets of Minova Bohemia s.r.o.., solved together with mine companies of 
OKR and with further experts.   
 
V důlních podmínkách, nejen ostravsko-karvinského revíru, se poměrně často vyskytuje 
potřeba ať již systematicky nebo nesystematicky prováděných vrtacích nebo kotevních prací, 
t.zn. zajišťování nepravidelného použití vrtacích zařízení. Vzniká tak požadavek na výkonnou 
a přitom lehkou, vysoce mobilní vrtací soupravu se značným rozsahem použití. Tento 
problém je v současné době řešen firmou Minova Bohemia (dříve CarboTech Bohemia) s.r.o. 
v Ostravě za účinné pomoci důlních podniků OKR a některých odborných pracovníků. 
 
Úvod 
V zájmu  zajištění rychlého, efektivního a bezpečného provádění nejen vrtacích prací, ale také 
zavádění ocelových kotev do vývrtů je navrhováno nasazení hydraulické vrtací soupravy 
Morath, která se při provádění výše uvedených pracovních postupů opakovaně velmi dobře 
osvědčila. 
Vrtací souprava Morath svým provedením umožňuje v důlních podmínkách nasazení ocelové 
vrtací lafety v různém délkovém provedení s použitím výkonného hydraulického příklepného 
vrtacího kladiva. V tomto smyslu pak víceúčelová vrtací souprava Morath umožňuje použití 
širokého sortimentu kotvících prvků a jejich instalaci. Zásadní výhodou použití hydraulické 
vrtací soupravy Morath ve spojení s hydraulicky poháněnými důlními stroji, ať razícími, 
přibírkovými nebo jinými je skutečnost, že k pohánění vrtací soupravy umístěné na těchto 
strojích je využit jejich vlastní hydraulický systém. 
Je pochopitelné, že použité vrtací zařízení musí být pro práci v důlních podmínkách schváleno 
a zařízení musí být vybaveno veškerými náležitostmi, aby jeho provozování bylo maximálně 
bezpečné. Víceúčelová hydraulická vrtací souprava typu Morath byla pro použití v důlních 
podmínkách certifikována certifikačním orgánem TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, 
a.s. – viz CERTIFIKÁT číslo  025/02/3101 vydaným dne 16.8.2002 s platností do 31.8.2007. 
Pro nasazení vrtací soupravy Morath na důlní stroje musí být splněny určité předpoklady, aby 
provoz zařízení byl nejen bezpečný, ale také zajištěn po stránce dostatečného příkonu, tedy 
přívodu dostatečného množství tlakového hydraulického oleje. V tomto smyslu vrtací 
souprava Morath potřebuje ke svému provozu dodávku hydraulického oleje v množství cca 60 
litrů za minutu při tlaku cca 160 bar. 
 
Nasazení vrtací soupravy Morath na přibírkový stroj Hausherr 
Na jednom z dolů OKR byl řešen problém spočívající ve vrtání vývrtů pro celozávitové 
kotevní tyče IBO R 25 délky 4 a více metrů..  Výsledky dosahované při vrtání těchto vývrtů 
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pomocí příklepných pneumatických kladiv s pneumatickými podpěrami byly velmi 
neuspokojivé, zejména také z časového hlediska provádění prací.  
Firma CarboTech Bohemia ve snaze pomoci při realizaci vrtacích a kotevních prací navrhla 
zmechanizování těchto prací s docilováním vyšších výkonů nasazením vrtací soupravy typu 
Morath. Poté, co bylo ověřeno, že přibírkový stroj Hausherr, který byl na podniku k dispozici, 
je vybaven hydraulickým zařízením, které je schopno dodávat potřebné množství 
hydraulického oleje pro provoz vrtací soupravy Morath, bylo bezprostředně přikročeno 
k řešení problému. 
Na základě uvedených skutečností bylo řešeno uchycení lafety vrtací soupravy Morath na 
rameno přibírkového stroje Hausherr. Problém byl vyřešen tak, že na přípoje pro nakládací 
lžíci přibírkového stroje byl namontován přechodný prvek, na který pak byla umístěna lafeta 
vrtací soupravy. Toto provedení umožňovalo potřebnou manipulaci vrtací soupravou. 
Hydraulický přívod pro lžíci přibírkového stroje byl napojen na ovládací pult vrtací soupravy, 
kterým je vrtací souprava ovládána. Záležitost použití vrtací soupravy tak byla poměrně 
rychle a technicky vyřešena.   
Z provedené analýzy vykonaných vrtacích prací vyplynulo, že časový interval k provedení 
jednoho vývrtu délky 4 m se ve srovnání s použitím pneumatických vrtacích kladiv snížil více 
jak o polovinu. Již první použití vrtací soupravy Morath ve spojení s přibírkovým strojem 
Hausher prokázalo svoji opodstatněnost a splnilo očekávání. 
Instalace vrtací soupravy Morath na přibírkovém stroji Hausher je zřejmá z následujících 
obrázků č. 1. a 2.. 
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Nasazení vrtací soupravy Morath na razící kombajn AM 75 
Ražby důlních děl jsou v současnosti prováděny ve stále se zvětšujících profilech a šířkách 
chodeb, častá je problematika provádění křížů chodeb, zejména v případech odbočování z 
těžebních chodeb do přípravných prorážek, rozšiřování prorážek, zesilování ocelové výztuže 
apod. 
Stabilita prováděných důlních děl, zejména v případě nepříznivých stropních podmínek, např. 
při výskytu proslojků v nadloží, tektonických poruch apod. je silně narušena a někdy končí i 
zavalením raženého díla nebo odbočky. 
Za účelem zajištění nebo zvýšení stability důlního díla je prováděno kotvení stropu díla 
pomocí kotevních tyčí různého provedení a dimenzí. Pro instalaci kotev je potřebné provedení 
vývrtů příslušných parametrů podle typu použitého kotevního prvku. Vrtací a kotevní práce je 
potřebné provádět bezprostředně s postupem ražby, tak aby prostoje při ražbě byly minimální.  
Také v tomto případě navrhla firma CarboTech Bohemia řešení spočívající v nasazení vrtací 
soupravy Morath na rameno řezného orgánu uvedeného razícího stroje. Vzhledem 
k hmotnosti razícího stroje, jeho robustnosti a síly bylo hned z počátku zřejmé, že instalace a 
provoz lehké, ale výkonné vrtací soupravy nemůže nijak ovlivnit konstrukci a stabilitu stroje. 
Taktéž hydraulický systém razícího stroje je dimenzován natolik, že jeho výkon je pro vrtací 
soupravu Morath naprosto vyhovující. Problematika byla konsultována s příslušnými 
odborníky a také s výrobcem, který neměl připomínky a s nasazením vrtací soupravy 
souhlasil. 
Ve spolupráci s důlním podnikem bylo přikročeno k sestavení a výrobě nosných prvků 
potřebných k instalaci a provozování vrtací soupravy na razícící kombajn.  
Instalace hydraulické vrtací soupravy Morath na razící kombajn AM 75 byla provedena 
pomocí nosiče vrtací soupravy, který je připevněn k převodové skříni řezného orgánu razícího 
kombajnu. 
Schematicky je umístění vrtací soupravy Morath na razícím kombajnu AM 75 znázorněno na 
obrázcích č. 3 a 4.  
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Na převodovou skříň řezného orgánu razícího kombajnu AM 75 jsou umístěny a pomocí 
šroubů připevněny zadní a přední patka. K těmto patkám je pomocí čepů s podložkami 
připevněn nosník, ke kterému je pomocí čepu a podložky připevněna točna s úchytem pro 
aretaci nasměrování točny vzhledem k nosiči. Aretace nasměrování točny je prováděna 
čepem. K točně je pak pomocí šroubů s maticemi  a středícího čepu s maticí připevněn držák 
lafety vrtací soupravy. Na držák lafety je instalována vrtací lafeta podle potřeby volitelné 
délky a provedení. Podle použitého typu kladiva je voleno také ostatní příslušenství 
tj.pojezdový vozík, upínací kleštiny nebo centrovací zařízení apod., vše je uvedeno v 
Návodech k použití pro víceúčelovou vrtací soupravu Morath. 
Čepové uchycení točny na nosníku, včetně její aretace, umožňuje situování vrtací lafety do 
horizontální i vertikální polohy. Možnost nastavení držáku lafety na točně umožňuje otáčení 
vrtací lafety v rovině kolmé k podélné ose raženého díla, čímž je umožněno radiální vrtání po 
celém obvodu raženého díla. Horizontální, axiální vrtání je umožněno pouze v určité části 
profilu raženého díla. 
Pohon vrtací soupravy Morath je zajištěn napojením na hydraulický systém razícího 
kombajnu AM 75. Ovládání vrtací soupravy Morath je prováděno pomocí ovládacího pultu 
umístěného na razícím stroji, případně na jiném místě podle potřeby, avšak v závislosti na 
délce propojovacích hydraulických hadic.  
Razící kombajn AM 75 s vrtací soupravou typu Morath byl pro použití v důlních podmínkách 
certifikován certifikačním orgánem TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. – viz 
CERTIFIKÁT číslo  156/04/3101 vydaný dne 29.10.2004 s platností do 31.10.2009 a 
schválen Opatřením Českého báňského úřadu v Praze č. 55/2004 ze dne 20.prosince 2004. 
 
Manipulace s vrtací soupravou Morath umístěnou na výložníkovém rameni razícího 
stroje AM 75. 
Nastavení lafety vrtací soupravy do příslušného směru vrtání je prováděno mechanicky. Po 
příslušném nasměrování – umístění razícího stroje, odpovídajícímu požadovanému směrování 
vrtaných vývrtů a jeho stabilizaci, je trojcestným hydraulickým ventilem převeden 



 32

hydraulický okruh do ovládacího pultu vrtací soupravy. Tím je vyloučena manipulace razícím 
strojem během provádění vrtacích prací. 
Při manipulaci – směrování vrtací lafety do potřebného směru v radiální rovině kolmé k  
podélné ose raženého díla, musí být hydraulické vrtací kladivo na vrtací lafetě umístěno 
naproti otočného čepu točny, eventuálně pod jeho úrovní, aby hmotnost vrtacího kladiva 
nezpůsobovala kroutící moment a nemohlo dojít k nežádoucímu pohybu - otáčení lafety okolo  
čepu. Tímto je také zajištěna snadná manipulace s vrtací lafetou. Po nasměrování vrtací lafety 
do potřebného směru se provede zaaretování pomocí šroubů. Posuvné uchycení vrtací lafety 
na držáku lafety umožňuje její eventuální posunutí ve směru vrtání. Před zahájením vlastního 
vrtání musí být vrtací lafeta na držáku lafety zaaretována aretačními šrouby ve vodítkách 
vodící lišty lafety – viz Návod k použití pro víceúčelovou vrtací soupravu Morath. 
Nastavování lafety a vlastní provádění vrtacích prací je prováděno v prostoru zajištěném 
výztuží. Při instalaci a směrování vrtací lafety, jakož i při provádění vrtacích prací musí být 
razící stroj zajištěn tak, aby nemohlo dojít k jeho nežádoucímu pohybu nebo spuštění řezného 
orgánu razícího kombajnu. 
 
 
 
Nasazení vrtací soupravy Morath na razící kombaj AM 50. 
 
Další řešení uplatnění vrtací soupravy Morath na důlní stroj bylo realizováno na základě 
požadavku vyplývajícího z potřeby zajišťování stropu kombajnem AM 50 raženého kolektoru 
pomocí vějíře injekčních vývrtů provedených po obvodu kaloty raženého díla. 
Podobným způsobem jako v případě nasazení vrtací soupravy Morath na kombajnu AM 75 
byl na převodovku řezného organu nainstalován držák, na který byla připevněna hydraulická 
otoč s ramenem, posouvatelným v radiálním smyslu raženého díla, což umožňuje volit šířku 
záběru vrtací soupravy. Na konci tohoto posuvného ramene je pomocí úchytného otočného 
prvku instalována lafeta vrtací soupravy. Situování vrtací soupravy Morath na převodovku 
řezného orgánu je zřejmé z obrázků č. 5. a 6..    
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V případě razícího kombajnu AM 50 se vyskytl problém spočívající v zajištění hydraulického 
zdroje pro vrtací soupravu Morath, neboť výkon hydraulického systému na tomto stroji, tak 
jak byla původně vyroben, není pro vrtací soupravu dostatečný. Hydraulický příkon pro vrtací 
soupravu je tedy nutné zajistit samostatným hydraulickým agregátem nebo využít 
progresivnější řešení spočívající v použití silnějšího el.motoru a výkonnějšího čerpadla 
v hydraulickém systému kombajnu AM 50. Zatím bylo zjištěno, že takovéto úpravy provádí 
jistá polská firma,přičemž dva razící kombajny typu AM vybavené tímto zařízením jsou již 
více jak dva roky bez problémů provozovány. Hydraulický systém razícího kombajnu AM 50 
je po této úpravě schopný dodávat minutově 108 litrů při tlaku 200 bar. 
 
Závěr 
Z uvedeného vyplývá, že nasazení vrtací soupravy Morath na uvedené, případně další důlní 
stroje, vybavené dostatečně výkonným hydraulickým systémem umožní provádět širokou 
paletu vrtacích a kotevních prací s použitím rozsáhlého sortimentu kotevních, injekčních a 
jiných materiálů.  
Vrtací souprava může být použita i k realizaci řady dalších vrtacích prací jako jsou např.:  
• Průzkumné a ověřovací vrty  
• Vrty pro kotevní tyče k vytvoření kostry výbuchuvzdorné hráze 
• Degazační vrty 
• Odlehčovací protiotřesové vrty 
• Vrty k provedení trhací práce apod. 
Vrty mohou být realizovány během ražby nebo po jejím ukončení. Vzhledem k technickým 
režimům přípravných pracovišť je potřebné provedení vrtacích, kotevních nebo jiných prací 
zohlednit v režimu pracoviště, případně zvážit možnost provedení prací ve volné dny. 
 
Paralelně s řešením nasazení vrtací soupravy Morath na některé důlní stroje je řešena 
problematika samostatného použití vrtací soupravy Morath instalované na vhodné konstrukci 
s vlastním hydraulickým pohonem.  


