


Vrtání otvorů pro piloty

Velkoprůměrové vrtací soupravy

Soupravy jsou určené k hloubení otvorů v hornině 

o průměrech 100 – 5000 mm do hloubky až 100 m 

a ve sklonu až 1:4.

Způsoby vrtání:

 rotační vrtání vrtnou nádobou

 šnekové vrtání

 nárazové vrtání drapákem v ocelové pažnici

 výplachová vrtání
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Uchycení vrtného zařízení

 na příhradovém výložníku

 na stožáru – loutce

 na hydraulickém kloubovém výložníku

Podvozek vrtné soupravy

 pojízdný samohybný – podv. pásového rypadla

 pojízdný návěsný

 stabilní - přenosný
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Nárazové vrtání drapákem

 drapák je zavěšen na laně výložníku

 otevřené čelisti při pádu náražejí na horninu

 rozpojená hornina se hromadí uvnitř drapáku

 drapák pracuje v pažnici 

 po každém vyprázdnění se drapák pootočí

pažnice
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1.  Soupravy s vrtnou nádobou

 vrtná nádoba – šapa, vrtný hrnec

 rotaci a přítlak zajišťuje Kellyho tyč a hydromotor

 vyprázdnění nádoby otvíravým dnem
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princip vrtání s vrtnou nádobou

Soupravy s vrtnou nádobou

videosekvence

vrtání v pažnici        vložení armatury                 betonáž licí rourou           vytažení pažnice

http://www.youtube.com/watch?v=nnYrSOExc_Q
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2.  Šnekové vrtání

 šnekový vrták zavěšen volně na výložníku nebo 

upravené teleskopické loutce

 vrtání s pažením nebo bez pažení

možnost betonáže při vytahování vrtáku –

– dutý vrták

 průměry vrtů – dlouhý vrták Ø až 1200 mm

– krátký vrták Ø až 2500 mm
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princip šnekového vrtání
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http://www.directindustry.com/prod/soilmec-spa/continuous-flight-auger-cfa-drilling-rigs-57786-389346.html
http://www.youtube.com/watch?v=yOoNU5RN5Gs
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 vrtání do velkých hloubek

 vrtání pod hladinou spodní vody

 rozrušená hornina je  z vrtu vynášena suspenzí

 speciální suspenze slouží i jako pažení vrtu
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1.  Rotační sací soupravy

 rozrušená hornina je vysávána společně se 

suspenzí sacím čerpadlem umístěným uvnitř 

vrtné tyče

Ø vrtu 400 – 5000 mm do hloubky až 100 m

Sací souprava

videosekvence

http://www.youtube.com/watch?v=hAh4nj9MnlI
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2.  Sací vzduchové soupravy – air lift

 sedimentační nádrž tvoří s vrtaným otvorem 

spojité nádoby vyplněné suspenzí

 dutá tyč je opatřena vrtným nástrojem

 vrtný stůl zabezpečuje rotaci a tlak na tyč

 součást soupravy tvoří kompresor

vrtací nástavec

nastavení 

vrtné tyče
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2.  Sací vzduchové soupravy – air lift

 vzduch z kompresoru se směšuje se suspenzí a 

vrtanou zeminou – vzniká tlaková diference 

mezi suspenzí ve vrtaném otvoru a uvnitř 

vrtné tyče – dochází k proudění suspenze, 

která unáší rozpojenou zeminu do 

sedimentační jímky přes výplachovou hlavu
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