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VRTACÍ A SVORNÍKOVACÍ SOUPRAVY V OKD 
 
Annotation:  
Improving stability and load-bearing capacity of mine works in OKD conditions is ensured 
also with combined support. Execution of anchor support represented introduction of modern 
drilling and bolting machines. Article deals with their development and primarily describes 
drilling and bolting machines currently in service which are used for execution of combined 
support. 
 

Zvyšování stability a únosnosti důlních děl je v podmínkách OKD zajišťováno nejen 
zvyšováním hmotnostního stupně a hustoty budování poddajné obloukové výztuže, ale také 
pomocí kombinované výztuže. Realizace kotevní výztuže představovala zavedení nových 
moderních vrtacích a svorníkovacích zařízení. Postupně v osmdesátých a devadesátých létech 
minulého století byly provozně ověřeny hydraulické i pneumatické vrtací a svorníkovací 
zařízení různých parametrů a výrobců, např. ruční hydraulické vrtací a svorníkovací zařízení 
Victor, Merol, Brngál, Board nebo umísťované na samohybných zařízeních – Morath, 
Hydramatic a Boehler. Svou historickou epochu již má za sebou také pneumatické vrtací a 
svorníkovací zařízení Gopher. Tyto vrtací a svorníkovací zařízení se používala především 
k vrtání vývrtů pro instalaci tyčových kotev. Obvyklé průměry vývrtů byly od 27 do 32 mm 
v délkách od 2 do 2,5 m. Pouze výjimečně byly vrtány vývrty větších délek pomocí SDA 
kotev injektovaných pryskyřicí pro účely zpevnění horninového prostředí za účelem zvýšení 
jeho pevnosti, soudržnosti a deformačních schopností. Tyto kotevní a injektážní práce byly 
vyhodnoceny jako „progresivní metody ovlivňování vlastností horninového masívu“. 

Projekční kanceláře Akademie věd České republiky, Ústav geoniky Ostrava, 
Geoengineering s.r.o. a další zpracovávaly Technické zprávy, které braly za samozřejmé, že 
zesilování ocelové výztuže na chodbách a v prorážkách bude prováděno kombinovanou 
výztuží. Vrtání vývrtů a instalace tyčových kotev v klenbové části doporučovali provádět 
v 90.-tých létech pomocí ruční hydraulické vrtací svorníkovací soupravy UNICORN od fy 
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NEI VICTOR z Anglie. Vrtačka UNICORN vyráběna pro hornictví již neobsahovala hliník 
ani jeho slitiny. Byla zkonstruována pro vrtání vývrtů pro svorníky jak do stropu, tak i do 
boků důlních děl. Vrtací zařízení vážilo 65 kg a při celkové délce 3,0 m umožňovalo zdvih 
2,6 m. Pracovalo při provozním tlaku 10 – 17 MPa při průtoku 50 – 64 litrů za minutu. Při 
průtoku 55 l/min dosahovala otáček 550 1/min. Při provozním tlaku 14 MPa vyvozovala 
kroutící moment 190 Nm a přítlak 4905 N (500 kg). Pro zásobování vrtací soupravy 
minerálním olejem se používala hydraulická jednotka HJ 16/65 s příkonem el.motoru 22 kW. 
Běžná délka dopravních hadic byla okolo 40 m. Ovládána byla z ovládací jednotky 
dvojtlačítkem z místa vrtání. Vrtací zařízení od fy Merol a Brngál nedosahovala takovýchto 
parametrů. Z různých technických důvodů byla později hydraulická vrtací a svorníkovací 
zařízení nahrazena pneumatickými teleskopickými zařízeními. Téměř na všech dolech se 
zahájilo provádění vrtných a svorníkovacích prací pomocí zařízení Gopher od fy Minova. 
Souprava se skládá ze dvou hlavních částí, tj. vrtacího stroje a pneumatického třístupňového 
teleskopu umožňujícího vertikální pohyb vrtacího stroje. Vrtací stroj sestává ze vzduchového 
motoru, převodovky, vrtací a výplachové hlavy. Souprava je ovládána pomocí 
pneumatického ovládacího systému umístěného na ovládacím ramenu, které je připevněno 
speciálním kloubovým čepem k horní části zvedacího teleskopu. Souprava je opatřena 
přívodem vzduchu vybaveným olejovou maznicí s čisticím filtrem a přívodem pro 
výplachovou vodu. Pro obsluhu zařízení je zapotřebí dvou pracovníků, zejména při vrtání 
šikmo orientovaných vývrtů a při stahování teleskopu po dokončení vrtání. Při 0,42 MPa 
tlaku vzduchu dosahuje při 550 otáčkách za minutu kroutící moment 163 Nm. Svou 
hmotností 48 kg a jednoduchou ovladatelností se stala na přelomu století nejrozšířenějším 
vrtacím a svorníkovacím strojem. V současnosti je nahrazena modernější verzí z produkce 
Minova UK Super Turbo Bolter. Modernější pístový motor zvyšuje kroutící moment zařízení 
při stejných provozních parametrech na 350 Nm, při zabrzdění na 200 Nm. Jeho lehkost a 
výšková variabilita s unikátním pracovním dosahem až do 4,6 m vedla k jeho masívnímu 
rozšíření. 

Z důvodů zvýšení pracovních schopností vrtacích a svorníkovacích zařízení a zajištění 
včasnosti realizace jsou tato v současnosti montována na razící kombajny SANDVIK (RHR 
50) a vrtací vozy na samohybných podvozcích pro klasické ražby od fy Deilmann-Haniel.   

V budoucnosti lze očekávat doplnění stávajících typů vrtacích a svorníkovacích zařízení o 
přenosné rotační hydraulické soupravy. Porovnávací parametry jsou uvedeny v závěrečné 
tabulce. 
 
 
 



Srovnání vrtacích strojů - 2010      
         
Výrobce   Minova UK ZKL MEROL Brngál P&P MOJ Permon Sandvik 
                  

Parametr Jednotka STB 
UMW 

Merolka VPS-01 PP.KH-1 MOJ hydr. SS 0,3 RHR 50 
    rotační rotační rotační rotační rotační příklep rotační 
Poh.médium   stl.vzduch hydr.olej hydr.olej hydr.olej hydr.olej stl.vzduch hydr.olej 
Tlak média Mpa 0,4 - 06 10 - 17 17,5 8 - 17,5 14,5-16 0,3 - 0,45 210 
Sp.mn.média dm3/min. 2800-3400 40 - 60 60 - 65 35 +2,5 60 43 neudán 
                neudán 
Ot. unášeče ot./min. 600 - 700 500 750 10 - 475 680 22x108 do 1000 
                  
Hmotnost kg 43 42 80 90 80 70 40 

Max.výška mm 
3900 

(4200) 2400 (3000) 4450 2700 neudán 2900 neudán 
Min.výška 

mm 
1500 

(1700) 750 1700 1700 neudán 1400 neudán 
                neudán 
Zdvih mm 2400 neudán 1000 - 2800 2500 1500 1500 3350 
Ovládání   rameno rameno pult 33kg+ha pult rameno rameno   
St.výsuvu   2 - 3 st. 1 1     1 2 
Posuv   stl.vzduch zub.motor čl.řetěz+hydr.motor hydr.? neudán stl.vzduch lanko+hydr.motor 
                  
Pr.vývrtu mm 27 - 35 mx 28 28 - 75 max 42 ? neudán 42 20 - 64 
Hl.vývrtu mm až 8000 max 6000 do 40000 max25000 neudán   neudán 
                  
Krout.moment N.m 165 - 245 170 -250 190 - 240 300 - 370 130 - 160 25 450 
                  
Odklon od 
svislice St. neudán 30 neudán 20 neudán neudán neudán 

Typ vrt.tyče 
6HR 
(mm) 19 - 22 neudán 22 22 neudán 22x108 neudán 

Tlak výpl.vody Mpa 1 -  2,7 0,6 - 1,6 1,2 1,6 neudán 0,25 neudán 
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