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MOŽNOSTI PREKONANIA 

CYLINDRICKÝCH VLOŽIEK 

POMOCOU VYBRANÝCH METÓD  

 

POSSIBILITIES OF CYLINDRICAL INSERTS WITH SELECTED METHODS 

 

Martin Boroš, Anton Šiser
1
 

 

Martin Boroš pôsobí ako interný doktorand na fakulte bezpečnostného inžinierstva, Žilinskej 
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prostriedkov. Anton Šiser pôsobí ako interný doktorand na fakulte bezpečnostného 

inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline. Vo svojom výskume sa venuje problematike 

mechanických zábranných prostriedkov. 

 

Martin Boroš acts as an internal doctoral student at the Faculty of Security Engineering, Žilina 

University in Žilina. In his research, he addresses the issue of mechanical barriers. Anton 

Šiser acts as an internal doctoral student at the Faculty of Security Engineering, Žilina 

University in Žilina. In his research, he addresses the issue of mechanical barriers. 

 

Abstract 

The article focuses on the possibility of overcoming cylindrical inserts using different 

methods. The options are based on pilot tests of cylindrical inserts for destruction methods 

according to the provisions of standard EN 1303: 2016 - Cylindrical inserts for locks and non-

destructive methods according to their own conditions due to the absence of a technical 

standard. The destruction methods were focused on the drilling method for safety class 0 

according to the modified conditions, since the standard of the given class does not. The non-

destructive methods were focused on the bumping method for Safety Classes 1, 2 and 3. We 

attempted to get the practical skills and experience needed to overcome cylindrical inserts of a 

higher safety class in each of the pilot tests. 

Key words: Cylindrical inserts, testing, destructive methods, drilling, non-destructive 

methods, bumping 

 

Abstrakt 

Článok je zameraný na možnosti prekonania cylindrických vložiek pomocou rôznych metód. 

Možnosti sa opierajú o pilotné testy cylindrickej vložky zameraných na deštrukčné metódy 

podľa ustanovení normy STN EN 1303:2016 – Cylindrické vložky pre zámky a nedeštrukčné 

metódy podľa vlastných podmienok z dôvodu absencie technickej normy.  
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Deštrukčné metódy boli zamerané na metódu odvŕtania pre bezpečnostnú triedu 0 podľa 

upravených podmienok, nakoľko sa norma danej triede nevenuje. Nedeštrukčné metódy boli 

zamerané na metódu bumping pre bezpečnostnú triedu 1, 2 a 3. K jednotlivým pilotným 

testom sme v oboch metódach pristúpili pre získanie praktických zručností a skúseností 

potrebných pre prekonávanie cylindrických vložiek vyššej bezpečnostnej triedy. 

Kľúčové slová: Cylindrické vložky, testovanie, deštruktívne metódy, odvŕtanie, 

nedeštruktívne metódy, bumping 

 

Úvod 

Cylindrické vložky sú v dnešnej dobe najviac rozšírenými druhmi zámkov, a preto je potrebné 

venovať patričnú pozornosť problematike ich prekonávania. Problematika prekonávania 

cylindrických vložiek v sebe spája niekoľko vedných disciplín počnúc fyzikou, mechanikou, 

strojníctvom až po materiálové inžinierstvo.  

V systéme ochrany objektu sa cylindrické vložky používajú zväčša v plášťovej 

ochrane kde predstavujú jednu z prvých bariér pre potenciálneho páchateľa. Z tohto dôvodu 

by na ich odolnosť mali byť kladené dostačujúce požiadavky. Pri otázke skúšok je potrebné 

uvedomiť si, že cylindrické vložky vrátane akéhokoľvek zosilnenia alebo ochranného 

zosilnenia v podobe kovania, musia byť skúšané ako jeden celok. Pokiaľ sa jedná o 

obojstrannú cylindrickú vložku s rozdielnymi triedami odolnosti, trieda odolnosti sa 

predpokladá na strane napadnutia, teda na vonkajšej strane. Daná strana by mala byť vhodne 

označená na výrobku ako aj v dokumentácií výrobku. Ak sú obidve strany rovnaké, nie je 

označenie potrebné. [1]  

Prekonanie cylindrických vložiek sa dá rozdeliť na dve základné skupiny podľa vykonania 

testovania:  

 Násilné (deštrukčné metódy) – metódy pri ktorých dôjde k poškodeniu telesa, 

vložky, zámku alebo dverí v ktorých je vložka umiestnená, 

 Nenásilné (nedeštrukčné metódy) – metódy pri ktorých nenastane deštrukcia vložky, 

ako napríklad metóda vyhmatania stavítok pomocou planžety a napináka alebo 

dynamická metóda nazývaný BUMPING vykonávaná pomocou špeciálne upraveného 

kľúča. 

 

Skúšky cylindrických vložiek deštrukčnými metódami proti napadnutiu vŕtaním Pri 

realizácií skúšok je potrebné postupovať podľa postupu, ktorý je popísaný v norme STN EN 

1303:2016. Cylindrická vložka sa musí upevniť do prípravku spolu so všetkými zosilneniami 

a ochrannými opatreniami, tak ako je to znázornené na obrázku 1. Pri teste sa používa vŕtačka 

s príkonom 700W a s 500 až 800 otáčkami za minútu. Sila, ktorou sa pôsobí na cylindrickú 

vložku, musí byť maximálne 300±25N bez príklepu. Vo vŕtačke je osadený vrták z rýchlo 

reznej ocele alebo jeho primeraný ekvivalent o priemere maximálne 12mm. V spomínanej 

norme je definované použitie maximálne troch nesamosediacich vrtákov pre každú skúšku. 

[2]  

Skúška pozostáva z čistej doby skúšky, pod ktorou sa rozumie čas, počas ktorého je 

vrták v kontakte s cylindrickou vložkou, respektíve skúšobným telesom. Naopak celkový čas 
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skúšky sa začína počítať od momentu prvého dotyku vrtáka so skúšobným telesom a trvá 

počas celej skúšky. [3]  

 

Legenda:  

1) Predstaviteľnosť v osách x,y,z, 

maximálne do uhlu 45º,  

2) Tlmič nárazov,  

3) Tlak. 

 

 

Praktické skúšky prielomovej odolnosti deštrukčnou metódou  

Na základe možností, ktoré sme v rámci skúšok mali k dispozícií, sme si zvolili pracovisko 

vybavené pevným stolom, na ktorom bol upevnený zverák určený pre uchytenie cylindrickej 

vložky. Zverák spolu s pracovným priestorom bol v zábere záznamové zariadenie. Okrem 

týchto pomôcok sme pri skúške využili dva kusy stopiek, skrutkovač a protokol o skúške. [4] 

Pre naše potreby sme si zvolili nasledovný postup:  

1. Odfotografovanie cylindrickej vložky pred skúškou  

2. Upevnenie cylindrickej vložky do zveráku  

3. Spustenie záznamového zariadenia  

4. Spustenie stopiek  

5. Začiatok skúšky teda vŕtanie na rozhraní tela cylindrickej vložky a cylindra  

6. Po odvŕtaní vyklepanie stavítiek ktoré blokujú cylinder  

7. Zatlačenie spojky  

8. Otočenie cylindra cylindrickej vložky  

9. Po úspešnom otočení cylindra zastavenie časomiery  

10. Vypnutie záznamového zariadenia  

11. Zapísanie výsledku skúšky do hárku 

Obr. 2: Prípravok na skúšanie odolnosti proti odvŕtaniu 

Zdroj: STN EN 1303:2016 

 

Obr. 1: Prípravok na skúšanie odolnosti proti odvŕtaniu 

Zdroj: STN EN 1303:2016 
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Praktické skúšky prielomovej odolnosti deštrukčnou metódou odvŕtania 

Pri skúškach cylindrickej vložky bezpečnostnej triedy 0 nebolo vzhľadom na odolnosť 

cylindrickej vložky potrebné doťahovať vrták, prípadne ho meniť, ako v prípade vyšších 

bezpečnostných tried. Nižšia odolnosť cylindrickej vložky je zapríčinená skutočnosťou, že v 

triede 0 je štandardne konštruovaná z mosadze a neobsahuje žiadne prvky zamerané na 

zvýšenie jej prielomovej odolnosti. 

Skúšky bezpečnostnej triedy 0 sme realizovali, ako pilotné testy pre získanie patričných 

zručností a vedomostí potrebných pre následnú realizáciu skúšok bezpečnostných tried A a B. 

[5]  

 

P.č. Označenie  

Rozmery 

cylindrickej 

vložky 

[mm] 

Počet 

stavítok 
BT 

Dĺžka 

použitého 

vrtáku 

[mm] 

Čas 

prekonania 

prednej 

steny [s] 

Čas 

prekonania 

zadnej 

steny [s] 

1 FAB 30/35 5 0 7.5 81 73 

2 FAB 30/35 5 0 7.5 71 66.3 

3 FAB 30/30 5 0 7.5 69.35 56.02 

4 
FAB 

DLHÁ 
35/60 5 0 7.5 67 55.3 

5 FAB 30/35 5 0 6 74.12 65 

6 FAB 30/30 5 0 7.5 121 114 

Tab. 1: Tabuľka nameraných hodnôt pri praktickej skúške 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Z údajov v tabuľke môžeme usúdiť, že sme použili cylindrické vložky od spoločnosti FAB, 

nakoľko sa jedná o jednu z komerčne najrozšírenejších používaných značiek na trhu. 

Obr. 3: a) Uchytenie cylindrickej vložky pred testom, b) Vrt na rozhraní tela a valca cylindrickej vložky, c) 

Vyklepanie stavítiek a iných častíc, d) Otočenie cylindrickou vložkou pomocou skrutkovača 

Zdroj: Vlastná dokumentácia 
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Štandardne sa využívajú na uzamykanie bežných dverí v objekte bez zvýšenej prielomovej 

odolnosti. 

 
Obr. 4: Časy prekonania cylindrických vložiek pri jednotlivých testoch 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Z grafu môžeme jasne vidieť rozdiely medzi prekonávaním prednej a zadnej strany 

cylindrickej vložky. Rozdiely boli zapríčinené skutočnosťou, že ako prvá bola vždy testovaná 

predná strana cylindrickej vložky na ktorej sme sa nacvičili a získané zručnosti sme aplikovali 

pri prekonávaní zadnej strany. Je potrebné uviesť fakt, že testované cylindrické vložky boli v 

niektorých prípadoch používané dlhé obdobie, čo nepochybne malo vplyv na ich celkovú 

odolnosť. Táto skutočnosť zapríčinila, že nebolo možné získať presné označenie jednotlivých 

cylindrických vložiek. Z tohto dôvodu sa v tabuľke a grafe objavujú len poradové čísla testov. 

[6] 

Naopak niektoré odchýlky boli zapríčinené samotnou manipuláciou s cylindrickou 

vložkou, pokusom o jej otvorenie a následné vyklepanie odvŕtaných stavítok, vytiahnutie 

pružín a podobne. V niektorých prípadoch sa cylindrická vložka vplyvom vŕtania zapiekla a 

zablokovalo sa rozhranie medzi valcom a telesom, čím bolo potrebné využiť väčšiu silu na 

uvoľnenie a pootočenie valca. 

 

 
Obr. 4: Cylindrická vložka po ukončení testu 

Zdroj: Vlastná dokumentácia 
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Skúšky cylindrických vložiek nedeštrukčnou metódou bumping  

Bumping predstavuje dynamickú nedeštruktívnu metódu prekonávania cylindrických vložiek. 

Táto metóda vyžaduje použitie špeciálneho upraveného kľúča. Pomocou úderu na upravený 

kľúč dochádza k prenosu energie na stavítka a následne na blokovacie kolíky, ktoré odskočia 

a uvoľnia cylinder vplyvom čoho môžeme s cylindrom otočiť. Autorom súčasnej podoby 

bumpingu je český zámočník Petr Salinger, ktorý na základe bumpingu používaného v 

Amerike iba na visiacich zámkoch aplikoval túto metódu na cylindrické vložky. Pomenoval ju 

Salinger – Grydilova metóda, skrátenom tvare SG metóda. [3] 

Použitie bump kľúča. Kľúč vložíme do cylindrickej vložky. Profil kľúča nám musí 

zabezpečovať hladké zasúvanie a vysúvanie kľúča. Upravíme doraz kľúča. Kľúč zasunieme 

do cylindrickej vložky, pričom kľúč nebude zasunutý celý, ale iba pred posledné stavítko. 

Uchopíme kľúč medzi dva prsty. V druhej ruke držíme skrutkovač alebo gumené kladivko 

určené na bumping. Udierame gumenou časťou skrutkovača po kľúči. V momente úderu 

prstami pootočíme kľúčom. Je potrebné, aby sme vystihli správny moment, kedy budú 

stavítka a blokovacie kolíky mimo úrovne deliacej roviny a vznikla medzera na pootočenie 

cylindra. [3] 

 
Obr. 5: Použitie univerzálneho kľúča pre SG metódu 

 ( Zdroj: Vlastná dokumentácia ) 

 

Praktické skúšky prielomovej odolnosti nedeštrukčnou metódou  

Keďže nedeštruktívne spôsoby prekonávania cylindrických vložiek ako také, sú považované 

za nekonvenčné, nemožno postupovať podľa vopred určených pravidiel. Kritéria 

posudzovania boli preto vypracované na základe získaných informácií a dôkladnom 

zhodnotení faktov. Je nutné uviesť obmedzujúce podmienky, ktoré nám určovali celkové 

praktické spracovanie. Stanovenie výskumnej vzorky prebiehalo na súboru cylindrických 

vložiek, ktoré neboli nové.  

Pre 1. bezpečnostnú triedu bol stanovený, v súlade so STN EN 1627, maximálny čas 

prekonania 3 minúty pri celkovej dobe skúšky 5 minút. Pre 2. bezpečnostnú triedu bol 

stanovený maximálny čas prekonania 5 minút. Keďže v 3. a 4. bezpečnostnej triede sú vložky 

chránené proti bumpingu, nepočíta sa s ich prekonávaním touto metódou a tak sady bump 

kľúčov neobsahovali potrebný profil, čiže ani bump kľúč. Preto bolo rozhodnuté pre vložku 3. 

Cylidrická vložka 

Univerzálny kľúč 

Bumping kladívko 
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bezpečnostnej triedy vytvoriť vlastný bump kľúč a stanovili sme si podmienku ho aspoň 

prekonať v dobe do 15 minút, respektíve ho vôbec prekonať. [7] 

 

Praktické skúšky prielomovej odolnosti nedeštrukčnou metódou bumping  

Testovanie spočívalo vo vytvorenie vlastného bump kľúča. Po jeho vytvorení, bola vložka 

osadená do zveráku a skúška bola začatá. Keďže pri cylindrických vložkách 3. bezpečnostná 

trieda sa zvyšuje bezpečnostná trieda práve s prídavnými prvkami proti tejto metóde zamerala 

sa činnosť na fakt, či vôbec bude možné dynamickou skúškou túto vložku prekonať. Na 

testovaní sa podieľali všetci traja študenti, no žiadnemu sa nepodarilo vložku prekonať ani po 

viacerých pokusoch a opakovaniach.  

V poslednej etape boli zhrnuté výsledky a vyvodené závery. Pre 1. a 2. bezpečnostnú 

triedu vyplýva pomerne vysoké percento úspešnosti pri dosiahnutom čase zodpovedajúcom 

danej bezpečnostnej triede.Z tabuľky pre jednotlivé vložky bol vypočítaný priemerný čas, 

ktorý bol reálne potrebný na prekonanie vložky. Taktiež bola percentuálne vyjadrená 

úspešnosť prekonania. 

Priemerný čas prekonania cylindrickej vložky 1. bezpečnostnej triede FAB 50 bol 

14,41 sekundy. Z 90 vykonaných pokusov bolo úspešných 81 a neúspešných 9. Úspešnosť 

prekonania bola teda 90%. Priemerný čas prekonania cylindrickej vložky 2. bezpečnostnej 

triedy bol 25,52 sekundy. Z 90 vykonaných pokusov bolo úspešných 85 a neúspešných 5. 

Úspešnosť prekonania bola 94,44 %. V podstate je možné povedať, že je možné otvoriť 

konkrétnu cylindrickú vložku vždy. V prípade poškodenia vnútorných prvkov, ktoré 

pravdepodobne zapríčinili „istú“ nefunkčnosť vložky ku koncu testovania vidíme príčinu v 

častom použití bump metódy a poškodenia stavítok. Pri skúškach prekonaní 3.bezpečnostnej 

triedy bol zistené, že ani po množstve pokusov nebolo možné vložku prekonať. Nie je teda 

možné určiť priemerný čas. Úspešnosť prekonania bola 0%. Z toho vyplýva, že v súčasnej 

dobe sú veľmi účinné anti – bumping opatrenia pre 3. a 4.bezpečnostnú triedu. Je potrebné 

stále vylepšovať nové anti – bumping opatrenia, pretože pri napadnutí sa zdokonaľujú aj 

používatelia bump metódy. Výsledné hodnoty sú uvedené v grafe na obrázku 6. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerný čas prekonania [s]

Úspešnosť prekonania [%]

0

50

100

FAB 50 SISO 30 FAB 200

14,41
25,52

0

90 94,44

0

Priemerný čas a úspešnosť prekonania

Priemerný čas prekonania [s] Úspešnosť prekonania [%]

Obr. 6: Zobrazenie času a úspešnosti prekonania vybraných cylindrických vložiek  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Záver 

Cieľom pilotných testov zameraných na deštruktívne a nedeštrukčné prekonanie 

cylindrických vložiek rôznych bezpečnostných tried bolo získať patričné zručnosti a 

schopnosti o možnostiach ich prekonania. Súčasne tým bolo vytvorené východisko pre 

budúcu realizáciu testov cylindrických vložiek vyšších bezpečnostných tried.  

V rámci deštrukčného prekonania bola testovaná vzorka bezpečnostnej triedy 0 podľa 

upravených podmienok STN EN 1303:2016, nakoľko pre danú bezpečnostná trieda neudáva 

čas potrebný na prekonanie. Nedeštrukčným prekonaním boli testované vzorky bezpečnostnej 

triedy 1, 2 a 3 podľa upravených podmienok vychádzajúcich z normy STN EN 1627:2012, 

nakoľko v tomto prípade absentuje technická norma.  

Pilotné testy v mnohých prípadoch dopadli podľa očakávania, v rámci deštrukčnej 

metódy dokonca nad naše očakávania, načo nepochybne mal vplyv fakt, že išlo o 

opotrebované cylindrické vložky. Pokračovaním pilotných testov budú testy vyšších 

bezpečnostných tried v súlade s požiadavkami technických noriem a využitím nadobudnutých 

zručností a praktických skúseností.  

 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. 

 

Príspevok bol spracovaný s podporou inštitucionálneho grantového projektu IGP 201701 

Experimentálne skúmanie cylindrických vložiek a bezpečnostných mreží rôznych 

bezpečnostných tried 
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