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TECHNOLOGIE KOTVENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ 

POMOCÍ PILOT 
 
 

Úvod 
 
Pro uchycení hlavních montážních celků pásových dopravníků na 10. patře Dolu Darkov byla 
vyvinuta a zavedena nová technologie kotvení pomocí kotvicích pilot. Kotvení jednotlivých 
částí pásových dopravníků tímto způsobem umožňuje průběžně výškově rektifikovat pásový 
dopravník podle pohybu počvy tak, aby byl vždy zajištěn optimální provoz dopravníku. 
 
 
Technické řešení 
 
Pro docílení plynulé rektifikovatelnosti jednotlivých hlavních částí pásových dopravníků ve 
svislém směru byly navrženy tyto části s kotvením do počvy důlního díla na nosných pilotách: 

• podstavec výložníku 
• napínací stanice 
• pohonná stanice 

Počet pilot byl stanoven s ohledem na rozměry a zatížení těchto dopravníků. Na tyto nosné 
piloty se suvně uchytily pomocné rámy pohonné stanice, napínací stanice a podstavce 
výložníku. Pomocné rámy slouží k uchycení vlastních rámů jednotlivých částí dopravníku 
(obr. 1 a 2). 
 
Jako kotvicí piloty byly použity silnostěnné trubky ø 127 x 20 mm z oceli 11 373. Při délce 
kotvení 2 m byla délka piloty 3 300 mm (obr.3). Jednotlivé piloty jsou k rámům uchyceny 
pomocí spojovacího materiálu – objímky se dvěmi šrouby M 30. Tento třecí spoj umožňuje 
plynulou výškovou rektifikaci rámu nad počvou. Kotvicí piloty byly použity ve dvou 
provedeních jako dělené a nedělené v délkách zapuštění do počvy 2 m, resp. 2,5 m pro 
soudržnou a nesoudržnou horninu. V místech, kde výška díla nedovolovala vsunutí celé piloty 
do vrtu, byla použita pilota dělená (obr.4) [1]. 
 
 
 
 
 



 
Realizace kotvení pásových dopravníků P2 a P3 
 
Provozní dokumentace vrtných prací byla zpracována  s ohledem na rozmístění základových 
rámů pohonů, napínacích stanic a výložníků dopravníků P2 a P3 pásového odtěžení ze závodu 
3 na 10. patro závodu 2. Po profárání pracoviště a konzultaci se zástupci investora byla 
navržena technologie vrtných prací, která odpovídala konstrukci jednotlivých pilot a 
navrženému způsobu těsnění pilot ve vývrtech. S ohledem na rozměry vrtné soupravy 
umístěné v daném profilu byla dohodnuta dílčí změna umístění pilot rámu napínací stanice 
pásového dopravníku P3. 
Požadavky na realizaci vývrtů o průměrech 132, příp. 137 mm a délkách cca 2,5 m splňovala 
vzduchová souprava RVS-3 s instalovaným vrátkem pro manipulaci s pilotami. Vrtné práce 
probíhaly s použitím valivých dlát průměru 132 mm, případně jednoduchého jádrováku 
s diamantovou vsazovanou korunkou průměru 137 m. 
Během vrtných prací, které byly zahájeny  15.2.2001, musel být řešen problém související 
s instalací pilot ve vývrtech. Při provádění vývrtů totiž docházelo k častému zavalování 
rozvolněné počvy důlního díla nad vrtný nástroj – cca 40% z celkového počtu realizovaných 
vrtů. Při vrtání musely být proto používány spojníky pro zpětné provrtávání osazené 
tvrdokovovými roubíky. K zapadávání vývrtů docházelo i po vytěžení vrtného nářadí 
z vývrtů. Aby mohly být piloty instalovány, musely být některé vývrty delší alespoň o 0,5 m 
než byla délka zapuštění pilot, přičemž několik vývrtů bylo prodlouženo až na 3,3 m. Rovněž 
okolí jednotlivých vývrtů muselo být fixováno proti vypadávání rozvolněné horniny. Jako 
fixační médium byla použita cementová směs tvořená cementem třídy PC 400 
s vodocementovým faktorem 0,4 – 0,5. Takto zafixované vývrty byly pak pročištěny do 
konečné hloubky stejným způsobem jako při prvotním vrtání. 
Celkem bylo odvrtáno 40 vývrtů o jednotlivých délkách od 2 do 3,3 m. 
 
Zapouštění jednotlivých pilot do vývrtů bylo prováděno pomocí vrátku VVS-104 
instalovaného na vrtné soupravě. 
 
Po dokončení instalace všech pilot ve vývrtech bylo přistoupeno k rozhodující fázi tj. k jejich 
fixaci ve vývrtech vzestupnou injektáží přes injektážní trubky 6 mm umístěné uvnitř piloty. 
Jako těsnící hmota byla autory projektu vybrána polyuretanová pryskyřice Bevedan -
Bevedol  S následujících parametrů:  
 
•   rychle reagující pryskyřice 
•   začátek pěnění 70 s při 25oC 
•   konce pěnění 1,5 min při 25oC 
•   stupeň napěnění 1,9 – 2,5 
 
Pro dopravu injektážní směsi do mezikruží bylo využito dvojčinné injektážní čerpadlo S 35 
PU se vzduchovým pohonem a maximálním dopravovaným množstvím 4,7 l/min 
s maximálním tlakem 20 MPa. 
S ohledem na dosavadní zkušenosti bylo navrženo předpokládané množství pryskyřice 
spotřebované na fixaci jedné piloty 29 l směsi / pilotu. Ve skutečnosti bylo toto množství, 
vlivem již zmíněného rozvolnění okolí vrtu mírně zvýšeno, když bylo spotřebováno 31,5 l 
směsi / pilotu, což znamená navýšení spotřeby o cca 8%. Celkem bylo tedy spotřebováno 
1260 l injektážní směsi. 
 

 



 
Vyhodnocení a závěr 
 
Toto řešení bylo již použito dříve při instalaci pásové linky vedené na 10. patře závodu 2 
z oblasti jam Da 1 a Da 2 na centrální zásobník a plně se osvědčilo. Umožňuje rektifikaci 
hlavních uzlů dopravníků ve vertikálním směru resp. při bubření počvy vyzvednutí uzlu na 
pilotách, provedení přibírky a opětovné nasazení. S ohledem na výhodnost tohoto řešení bylo 
popsané kotvení opětovně uplatněno i u instalace pásové linky ze závodu 3 na 10. patro 
závodu 2 Dolu Darkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura: [1]  Báňské projekty Ostrava: Technická zpráva. Arch. č. Da0D 004/1 










