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DŮLNíCH MĚŘIC KÝCH BODŮ

ZNAČKA

do směru. zejména do osy
její skobovitá úprava, u které je
_ěřicki bod, t.j. otvor ~ vzdálen asi o 13 mm od osy
anačky. při tomto použití se postupuje tak, že se vytý
čí požadovaný směr, ve kterém se v kolíku předrazí j~
ka hluboká asi 10 mm, jejíž průměr je poněkud menší v po
rovnání s rozměram tělesa 1; do této jamky se zasune ku
želoTitý hrot tělesa 1, načež se značka lehce a do malé
hloubk,7 satluče tak, aby ji bylo možno otáčet. Dále se
do otvoru ~ zasune aatížená šňůrka ~ a značkou se poma
~u otáčí při současném pozorováni polohy šňůrky v dale
kohledu teodolitu, až zaujme pOŽadOTaDOU polohu, načež
se zcela satluče.

Poulití

Pokud při poulíTání značky se vyskytnou nejasnosti,
bude při jejich odstraňování rád spolupracovat 6stav
pro Týzkum'rud, oddělení dů~ho měřictví, Modřanská 23,
147 13 PrsPa 4, telefon 46 18 51.

důlních děl, umožňUje

znaČkl při uvádění

než 0,1 mm.

Tací pomůoky, které umožňují snadnou signalizaci i při
Tysokýeb stropecn. Výhoda důlního měřickébo závěsu je
v podstatné. usnadnění práee při současném citelném zvý
šení přesnosti : Ba podkladě rozboru velkého počtu měře
ní bJlo prokázáno, že střední lineární excentriei ta bo
du, signalizovaného důlním měřickým závěsem, je nižší
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Techn1ck.t popis: Značka je dle obr. 1 tTořena ocelOT,ta
tělesem 1, zhotovenim z klínové oceli čtTercoTého prdře
zu 4x4 IIUD; těleso! je opatřeno na jednom tonci tulelo
vitým hrotem a na prot1lehlé. konci zatloukací !áatí ll.
Dále ~e na tělese sajiilovací zářez 12 (u přeT'iú ~,...

Značka pro stabilizaci důlních měřických bodů
s nastřiknutou polyamidovou hlavicí je určena ke stabi
lizaci v podzemí, a to jak do kolíků ve stropech (obr.l),
tak do dřevěných stropnic (obr.J). V někter,ich připad~ch
ji lze použít také pro osazování do spár v horninách.
Používání značky přináší řadu technických 1 ekonomických
přínosů: Technické přínosy jsou v tom, že nové tvarová
ni její hlavice značně zvyšuje přesnost určení souřad
nic důlních měřických bodů a umožňuje dosáhnout
na
prostou jednoznačnost
signalizace bodů šňůrkou, čími
se zvyšuje i přesnost v dostředění; skobovitá úprava
značky navíc umožňuje její snadné uvedení do požadoTa
ného směru, např. do osy díla. Ekonomické přínosy jsou
v tom, že tvarování hlavice z polyamidu podstatně zvyšu
je životnost značky, poněvadž nevzniká nebeapečí je~ího
zničení pŮSObením koroze; tím Odpadá nákladné opakované
určení měřického bodu. Navíc tvarování značky usnadĎu
je provlékání šňůrky olovnice a použití zarážkové des
tičky urychluje úpravu délky šňůrky olovnice; znač,ka
též umožňuje výhodné použití důlního měřického závěsu.
Přes tyto výhody je cena značky podstatně nižší v po
rovnání s cenou běŽných kovových značek.
Značka a její použití jsou znázorněny na obr. 1 až
4. Ba obr. 1 je znázorněna značka, svisle zatlučená
v kolíku ve stropě, na obr. 2 je posuvná zarážková des
tička, na obr. 3 je značka šikmo zatlučená do dřevěné
stropnice a na obr. 4 je znázorněno pouiití saačk7 a důl
ního měřického závěsu.
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Základní použití značkl: při základní. použití znač]q
se VJUŠívá tlaaické provlékáni iĎdrky ~ se zavěšenou
oloTDicí Q otvore. ~. Prdaěr tohoto otvoru je 1,4 mm.
takže j e ~:la moŽllo provléka.t šň'llrky priUaěru 1,O ai
1,2 mm. ZejméD8 doporučujeme šňůrky pletené z umělé
bmoty, které ÓVR dodal k olovnicím; provlékani konec
šĎdrJq tohoto druhu je výhodné nahřát nad obněm a tva
rovat do ostrého hrotu. Provléknutí šňůrky Je ulehčeno
t:úl, le při jejía zasunování do otvoru §. se vyuiívá
provlékací vybrání l~ které šňdrku do otvoru samo Dave
de. ěňůrka 2. se dále vede vodicím zářezem 1 a jako
do.ua se ve svolené délce zajistí úvazkem na vhodném
předmětu v dole. Je patrné, že při základní. poulití
Je vihoda zna6q jednak v U8Dadniní vlastního provl-'
káaí iĎůrq, jednalt ve .spolehlivé. _&Jištění Jednosnač

t1 .naček byla poulita dvojice zajiiiovacích záře~d).
který zajiiluj. pevné a trvalé spojení tělesa ! s na
střiknutou hlavicí ~. K nástřiku byly použity dva rdz
né aateriály: U bílých matných značek byla použita sil
aaidová drl bílá J2l , U znaoek barvy slonové kosti po
lretrlen t1PU LITRB 22,402. Oba materiály mají výhodné
vlastnosti, aejaéD8 spojuJí vysokou peT.nost s výbornou
r'zovou bouževnatostí, která je nepatrně vyšší u sl1
aa1.du.
Hlavice ~ Je řešena víceúčelově: Je opatřena 3ednak
horDÍm kuželovitý_ zavěšovacím vybráním 1 a jednak dol
Dia také kulelovitjm provlékacía vybránía 1; obě vybrá
ní jsou nájeamě spojena axiálně sou.měrnj_ otvorem §..
Dále je hlavice opatřena vodicím zářezem 1 a opěrnou
zkosenou plochou l!. Hlavice l odolává slabším úderdm;
• ohlede. na tuto okolnost se při zatloukání značky vy
hnese s~ úderda do zatloukací části !!.. ale použi
jeJH četnější mírné údery 1;ak. aby při nahodile chyb
né. úderu : lŮtlo zatloukací část!!. nebyla hlavice poško
zena.
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Použití značky s ddlním měřicktm závě.em je zDásorněno
ve dvou navzájem ko~ch řezecb na obr. 4. Důlní měřic
ký závěs dle čsl. patentn č. 101005 je jednoduchá, ale
významná pomůcka, která zcela odstraĎuje provlékáni
šňůrky 2 otvorem §. ve značce. Důlní měřickj závi. sestá
vá z prstence ll, v jebož vnitřní části je zavišoTBcí
kuželít 12, přičemž v prodloužeDÍ jeho 08y je v prete~
ci II axiální Trtání g, ve které. Je trvale upevJlina
šňůrka 2 olovnice Q. při použití ddlního měřického závě
su se postupuje tak, že se zavěšovací kuželík 12 jedno
duše zavěsí do kuželovitébo zavěšovacího v;ybriní l. př1
6ellŽ vrchol kuželíku 12 zapadne do otvoru §.. K savěšováni
důlního měřického závěsu byly T7Y1nut1 jednoduché savilo

Použití značkl se zarážkovou destičkou uaoiní rychlou
úpravu délky šňůrk;y ~. ZarážJtová destička !Q!, ~ je
ve dvou různich provedeních znúol'llěna na obr. 2. V pro
vedení !Q! je v menším počtu předávána současni 8e znač
kami; zejména v provedení ~ je její v,ýroba snadno mož
ná svépomocí. Při použití zarážkové destičky !Q!, ~
S8 postupuje tak, že se jejími otvory provlékne šňdrka
2 zpdsobem, znázorněným na obr. 1 a J, načež se olovni
ce Q spouští za současného mírnlbo přidriování voln'ho
konce šĎůrky, až zarážková destička !Q!, .~ dosedne bua
na opěrnou skosenou plocbu 1A (obr.l) nebo na horní plo
chu značky (obr.J). Pokud zvolená délka zavěšeDÍ nev;yho
vuje, upraTÍ se posunem zarážkové destičky na šňdrce.
při tomto použití odpadá dosavadní často dosti pracn'
zajišlování šĎůrky úvazkem na předmětecb v dole.

měřiokého

bodu při využití vodicího zá
řezu 1. Pokud některý uživatel pracuje se šňůrkami vět
šíbo průměru. je snadno možné prdměr otvoru ~ rozšířit
v několika vteřinách za použití vrtáčku na dřevo nebo
na kov.
né signalizace
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